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Disclaimer 
Onze ervaring leert dat het moeilijk is – zo niet onmogelijk – om een terminologie te 

vinden waar iedereen zich in kan vinden. Veel begrippen zijn immers niet neutraal omdat ze 

allerlei associaties oproepen. Dat is ook één van de centrale pijlers van framing. In dit rapport 

kunnen we er echter niet onderuit dat we de kwestie en de actoren op één bepaalde, consistente 

en zo neutraal mogelijke manier moeten benoemen. Daarom hebben we gekozen om te spreken 

over “ontwikkelingssamenwerking”, en hebben we het over “het (Globale) Noorden en 

Zuiden”.  

Er zijn een hele boel alternatieven voor deze aanduidingen, elk met hun eigen nuance, 

elk met hun eigen associaties. Mogelijk bent u, als lezer, het volstrekt oneens met de 

terminologie die wij gekozen hebben om deze fenomenen of actoren aan te duiden. Wij willen 

echter benadrukken dat onze keuze zeker geen waardeoordeel inhoudt. De keuzes zijn gemaakt 

uit praktische overwegingen, zodat we de kwestie kunnen benoemen op een gebalde en 

consistente manier. 

Verder is het belangrijk om duidelijk te stellen dat er een link te maken is tussen de 

(counter)frames en dekolonisering, maar dat het niet de bedoeling was van dit onderzoek om 

hier diep op in te gaan. Het rapport bespreekt de verschillende frames en counterframes die 

momenteel gebruikt worden in Vlaanderen in discussies over ontwikkelingssamenwerking, 

maar had niet als doel om een oordeel te vellen over welke (counter)frames passen in een 

gekoloniseerde dan wel gedekoloniseerde communicatie. 

 

QUICK LEARNS 

Een cultureel frame is een gedeeld cognitief denkkader dat mensen gebruiken om betekenis te 

verlenen aan de werkelijkheid. Culturele frames zitten verankerd in de cultuur en zijn terug te 

voeren tot bepaalde waarden, mythes en overtuigingen. 

Een problematiserend frame is een cultureel frame dat een kwestie problematiseert. Met 

andere woorden, het focust op de problemen en stelt deze scherp. 

Een deproblematiserend counterframe is een cultureel frame dat beargumenteert dat het 

probleem minder erg is dan het vaak wordt voorgesteld, of zelfs dat het probleem niet bestaat. 

Affectieve polarisering is een specifieke vorm van polarisering waarbij partijen elkaar 

persoonlijk gaan haten en verwensen, louter omdat ze niet dezelfde mening delen. 

Het beweegbare midden is een groep die (nog) geen uitgesproken mening heeft over een 

onderwerp en zich daardoor in het midden van een attitudeschaal bevindt. Deze personen zijn 

nog beweeglijk (of beïnvloedbaar), in die zin dat ze kunnen opschuiven naar één van de polen.  
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Wat is framing? En waarom is het belangrijk? 
In de regel zijn sociale kwesties zeer complex. Neem ontwikkelingssamenwerking: het 

fenomeen heeft een hele voorgeschiedenis, en neemt vandaag verschillende vormen aan. De 

resultaten lopen sterk uiteen: soms is er een spectaculaire verbetering op te tekenen, soms gaat 

de vooruitgang veel trager, soms faalt ontwikkelingssamenwerking in haar opzet. De mensen 

en organisaties die aan ontwikkelingssamenwerking doen, doen dat vanuit een heel resem 

overtuigingen en persoonlijke beweegredenen. Daarnaast zijn er veel facetten van 

ontwikkelingssamenwerking die nog onbesproken zijn. Kortom, ontwikkelingssamenwerking 

is een complex fenomeen – net zoals de meeste sociale kwesties. De complexiteit ervan maakt 

het onmogelijk en ondoenbaar om ze als individu volledig te vatten. Om er toch over te kunnen 

nadenken, spreken en schrijven zijn mensen daarom genoodzaakt om zich te focussen op 

bepaalde deelaspecten, die op zich waarheidsgetrouw zijn, maar nooit de volledige ‘waarheid’ 

vormen. Dat is in essentie wat een frame is. 

Een frame is op te vatten als een cognitief denkkader dat mensen gebruiken om 

betekenis te verlenen aan de complexe werkelijkheid. Frames bevinden zich op het cognitieve 

niveau bij het individu, maar ze overstijgen dat individu ook: frames worden binnen een 

bepaalde cultuur en binnen een samenleving gedeeld. Ten eerste reiken verschillende bronnen 

(bijv. nieuws, films, politici, ngo’s, onderwijzend personeel, familieleden, …) ons bewust of 

onbewust bepaalde frames aan, die we in meer of mindere mate overnemen. Met andere 

woorden, frames worden doorgegeven van persoon tot persoon, en dat proces begint al vanaf 

de prille kindertijd. Ten tweede wordt er vaak een beroep gedaan op culturele elementen om 

de redenering mee te kaderen. Denk hierbij onder andere aan gedeelde waarden, normen, 

archetypes en mythes. Zo werden genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s) door critici 

geframed als “Frankenfood”. Deze verwijzing naar het verhaal van het monster van 

Frankenstein maakt voor het publiek onmiddellijk duidelijk wat het probleem is met ggo’s: 

hoogmoedige wetenschappers hebben een tegennatuurlijke creatie geschapen, maar zij hebben 

dit monster niet onder controle. Dat kan aanleiding geven tot catastrofale gevolgen. 

De manier waarop een issue geframed wordt, heeft een invloed op het denken en het 

doen. Het valt bijvoorbeeld te verwachten dat mensen weinig geneigd zijn om “Frankenfood” 

te consumeren, terwijl ze waarschijnlijk geen probleem zouden hebben met ggo’s wanneer die 

gezien worden als een middel om hongersnood tegen te gaan en ziektes uit te roeien. Vandaar 

is het erg belangrijk om zich bewust te zijn van de frames die men gebruikt in de communicatie, 

zeker als het doel is om iemand te overtuigen (bijv. van het nut van 

ontwikkelingssamenwerking) of te overhalen om een bepaalde handeling uit te voeren (bijv. 

doneren voor een goed doel). 

Problematiserende frames en deproblematiserende counterframes 
Culturele frames kunnen verder worden opgedeeld op basis van het beeld dat ze 

scheppen over het onderwerp. De eerste soort frames stelt de kwestie – hier dus 

ontwikkelingssamenwerking – voor als een probleem door te focussen op wat er zoal misloopt. 

Deze frames worden in dit onderzoek aangeduid als problematiserende frames. Zij stellen de 

problemen scherp en zetten er een spotlight op, zodat de kans groter is dat ook de media en het 

publiek op deze problemen zullen focussen. Hieruit volgt mogelijk druk op beleidsmakers om 
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een oplossing uit te werken voor deze problemen. Het is dus zeker niet zo dat 

problematiserende frames “fout” zijn of koste wat het kost moeten vermeden worden in 

communicatie. Mochten er problemen zijn met de werking van ngo’s, dan moet dat ook 

bespreekbaar kunnen zijn. Aan problematiserende framing valt met andere woorden niet te 

ontsnappen. 

Wanneer dergelijke problematiserende frames echter dominant worden, kunnen ze 

zorgen voor een al te overtrokken negatief beeld, en wordt iets wat problematiserend is 

problematisch. In het geval van personen kan dit zorgen voor stigmatisering en discriminatie. 

Mensen met een migratieachtergrond worden bijvoorbeeld vaak als gevaarlijk en crimineel 

afgebeeld in de media, wat ervoor zorgt dat veel mensen negatief beginnen staan ten opzichte 

van iedereen met een migratieachtergrond. Eenzelfde fenomeen kan spelen voor organisaties: 

een probleem met één persoon of één ngo wordt dan veralgemeend en wordt zo een smet op 

het blazoen van alle ngo’s (denk bijvoorbeeld aan het seksschandaal van Oxfam UK). Met 

andere woorden, als de problematiserende frames té prevalent zijn, wordt het probleem zodanig 

vergroot dat het onrealistisch wordt.  

Deproblematiserende counterframes zijn nodig om een vollediger beeld te brengen van 

ontwikkelingssamenwerking. Zij stellen dat het probleem minder erg is dan het wordt 

voorgesteld, of beargumenteren zelfs dat het probleem niet bestaat. Dat kan helpen om de 

stigmatisering en discriminatie te verminderen, maar kan ook zorgen dat er minder aandacht is 

voor de besproken kwesties en dat er minder inspanningen geleverd zullen worden om dat 

probleem op te lossen. Wanneer er immers geen probleem is, dan hoeft er niets opgelost te 

worden. Om een genuanceerd verhaal te brengen, is dus een mix van problematiserende frames 

en deproblematiserende counterframes noodzakelijk. Op die manier kan men bijvoorbeeld het 

gedrag van “rotte appels” binnen de ontwikkelingssamenwerking aanklagen, maar 

tegelijkertijd aangeven dat de sector ethisch handelen hoog in het vaandel draagt en velen, 

inclusief vrijwilligers, zich inzetten voor mensen in het Zuiden. 

Doelstellingen 
Het onderzoekstraject werd gestuurd door verschillende doelstellingen. Eerst en vooral 

was het de bedoeling om de frames rond ontwikkelingssamenwerking te reconstrueren. 

Hiervoor werd een inductieve framinganalyse opgezet. Op basis van de resultaten van deze 

analyse was het mogelijk om te bestuderen welke frames verschillende spelers in het debat 

hanteren. Dit biedt ook aanknopingspunten voor de eigen communicatie, zoals het maken van 

bewuste keuzes voor of tegen bepaalde (counter)frames. Tijdens twee workshops1 werd een 

aantal stappen gezet om ngo’s te leren bewust om te gaan met frames en counterframes. Dit 

rapport bevat concrete aanwijzingen en inzichten om meer bewust te worden van het eigen 

framegebruik en dat van andere actoren in het debat.  

                                                           
1 Tijdens dit traject werden er twee workshops georganiseerd. In totaal namen 40 mensen deel aan de 

eerste workshop, en 37 mensen aan de tweede workshop. Op die manier waren er 18 verschillende ngo’s 

gerepresenteerd, en waren er 4 vertegenwoordigers van vierde pijler-organisaties aanwezig. 
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In een tweede stap gingen we na hoe het grote publiek deze frames en counterframes 

evalueren. Dat gebeurde aan de hand van een publieksbevraging bij 1000 Vlamingen. Deze 

inzichten kunnen ngo’s helpen om te bepalen welke perspectieven het grootste potentieel 

hebben om een krachtig tegenargument te bieden tegen problematiserende perspectieven. 

Op basis van deze inzichten formuleerden we eveneens communicatie-adviezen, die 

terug te vinden zijn aan het einde van dit rapport. Deze kunnen ngo’s richtlijnen bieden bij een 

reflectie over de eigen communicatiestrategie en hoe deze desgewenst kan worden bijgestuurd. 

Methode 

Framinganalyse: steekproef 
Het doel van de framinganalyse was niet om een representatieve steekproef te 

bestuderen, maar om een zo divers mogelijke waaier van meningen en standpunten op te nemen 

om zo de frames en counterframes te kunnen reconstrueren. Als gevolg van deze insteek, 

kunnen de resultaten dus niets zeggen over het absolute of relatieve voorkomen van de frames 

en counterframes. Deze analyse kan dus bijvoorbeeld geen inzicht geven of de media 

problematiserende frames vaker gebruiken dan de deproblematiserende counterframes (zie 

verder bij “Suggesties voor vervolgonderzoek”). 

De standpunten van belangrijke stakeholders werden gericht gezocht via online 

zoekacties. Hierbij werd in de eerste plaats gekeken naar Nederlandstalige bronnen die 

gepubliceerd werden in de periode 2018-2020. Er werden niet alleen teksten opgenomen, maar 

ook audiovisueel materiaal. Het grootste deel van de bronnen komt uit België, maar ook 

sommige interessante Nederlandse teksten werden meegenomen in de analyse. Indien er geen 

recenter document beschikbaar was, werden uitzonderlijk wel teksten uit 2017 meegenomen. 

De standpunten van de ngo’s werden eveneens gericht gezocht via online zoekacties. Deze 

werden aangevuld door de analyse van 27 teksten die geschreven werden door deelnemers aan 

de eerste workshop. Daarin lichtte elke deelnemer de visie toe van de eigen organisatie over 

ontwikkelingssamenwerking. Sommige deelnemers reikten nog bijkomend materiaal aan na de 

workshop. Dit werd eveneens opgenomen in de steekproef. 

De steekproef werd verder aangevuld met artikels over “ontwikkelingssamenwerking” 

of “ontwikkelingshulp” die gepubliceerd werden tussen 1 januari 2018 en 1 juli 2020. 

Aangezien er gewerkt werd met de database GoPress Academic, konden artikels uit 14 kranten 

en 35 magazines worden opgenomen. Om de steekproef verder af te bakenen, werd bovendien 

gevraagd enkel artikels weer te geven die minimaal 150 woorden lang waren en waarvan de 

inleiding de zoektermen “ontwikkelingssamenwerking” of “ontwikkelingshulp” bevatten. Alle 

152 artikels die voldeden aan deze criteria werden geanalyseerd. Van deze 152 artikels werden 

er nadien nog 44 weggelaten, vooral duplicaten uit verschillende lokale edities van eenzelfde 

krant. 

In totaal werden er 212 teksten geanalyseerd, waaruit 1254 tekstfragmenten opgenomen 

werden in een bestand met coderingen. Fragmenten werden enerzijds opgenomen wanneer ze 

stilistische elementen bevatten die een frame zouden kunnen oproepen, zoals een slagzin, een 

metafoor, of opvallend taalgebruik. Voorbeelden daarvan zijn respectievelijk “de kassa rinkelt 
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voor het Zuiden” (Vlaams Belang, 12/03/2019), ontwikkelingssamenwerking als “een 

brandstof voor militaire conflicten” (Knack, 01/05/2018), en een “zelfvoldane bende gulle 

gevers” (Joop – BNNVARA, 09/10/2018).  

Anderzijds werden fragmenten opgenomen in het codeerboek wanneer ze elementen 

van een redenering bevatten, zoals een probleemdefinitie, een oplossing of een gevolg. 

Voorbeelden hiervan zijn respectievelijk “er is al jaren steun maar we zien erg weinig 

verandering in het dagelijkse leven van de arme bevolking” (Facebook, 03/10/2019), “ik pleit 

voor een ambitieus vrijhandelsakkoord tussen de twee continenten dat iedereen winst oplevert” 

(De Standaard, 28/09/2019) en “gevreesd wordt dat de schandalen de gulheid van de burgers 

zullen aantasten” (De Standaard, 12/02/2018). 

Vervolgens werd er naar patronen binnen de data gezocht. Welke metaforen zijn 

gelijkaardig? Voor welk soort probleem is dit een oplossing? Door uit te zoeken welke 

elementen logisch samen horen, konden we de verschillende frames en counterframes 

stapsgewijs reconstrueren. Meer gedetailleerde informatie over deze methode is onder meer 

terug te vinden in Van Gorp (2010). 

Via deze inductieve framinganalyse reconstrueerden we in totaal twaalf culturele 

frames, waarvan zes problematiserende frames en zes deproblematiserende counterframes. In 

Bijlage is een uitgebreide framematrix terug te vinden, waarin de redenering van elk 

(counter)frame op een uniforme manier wordt weergegeven. In wat volgt worden de culturele 

frames één voor één besproken. Eerst volgt een korte beschrijving van de gedachtegang binnen 

het (counter)frame, gevolgd door enkele voorbeelden uit het materiaal die het (counter)frame 

helpen illustreren. 

 

FRAME  COUNTERFRAME 

Superioriteitscomplex  In de steigers staan 

Berekend altruïsme  De tandem 

In eigen vlees snijden  Barmhartige Samaritaan 

Een druppel op een gloeiende plaat  Return on investment 

Oplichterij  Spartacus 

Een gegeven paard  Boetedoening 

 

Publieksbevraging 
Om een indicatie te hebben van hoe het brede publiek, in dit geval de gemiddelde 

Vlaming, de frames en counterframes zouden beoordelen, werd er een publieksbevraging 

georganiseerd. Via een online vragenlijst beoordeelden 1000 Vlamingen de frames en 

counterframes. Deelnemers kregen eerst willekeurig één van de zes problematiserende frames 
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te zien. Ze werden gevraagd de stelling te beoordelen en aan te geven welke emotie(s) de tekst 

hen had doen ervaren. Vervolgens kregen alle deelnemers alle zes counterframes te zien, in 

willekeurige volgorde. Opnieuw moesten ze de stellingen beoordelen en aangeven welke 

emotie(s) ze hadden ervaren. Bij elk counterframe moesten ze eveneens aangeven in welke 

mate ze dat een sterk of zwak argument vonden ten opzichte van het problematiserende frame 

dat ze te zien hadden gekregen. De stelling van het problematiserende frame werd telkens 

herhaald zodat de deelnemers de precieze formulering telkens onder ogen kregen. 

Om deze bevraging mogelijk te maken, moest elk frame en counterframe vertaald 

worden naar een concrete tekst. Deze kernteksten zijn terug te vinden bij de bespreking van 

ieder (counter)frame. Aangezien het publiek slechts één specifieke uiting beoordeelde, is een 

(counter)frame dat minder goed scoorde in de vragenlijst, niet per se uitgeteld. Het is immers 

mogelijk dat het publiek een andere concretisering anders zou onthalen. 
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Problematiserend frame 

Superioriteitscomplex 

In het frame Superioriteitscomplex staat de tweedeling tussen het Noorden en het 

Zuiden centraal. Het Noorden ziet zichzelf als een expert, een redder, en een lichtend 

voorbeeld. Zij zijn immers de “ontwikkelde landen”. Het Zuiden bestaat dan weer uit de 

“ontwikkelingslanden”, die in de ogen van het Noorden gefaald en hulpeloos zijn. De hoop van 

deze ontwikkelingslanden is om in de voetsporen van het Noorden te treden, want dat is 

zogezegd de enige manier om een succesvolle maatschappij op te zetten. 

De landen uit het Noorden staan het Zuiden bij door middel van geld en middelen, maar 

eisen in ruil hervormingen die het Noorden als noodzakelijk ziet. Dit houdt dan bijvoorbeeld 

in dat het Zuiden haar politieke en economische systeem hervormt naar het voorbeeld van het 

Noorden, maar eveneens dat men de culturele en morele waarden van het Noorden overneemt. 

Ook tradities die het Noorden als “barbaars”, “achterhaald” of “achterlijk” beschouwt, moeten 

op de schop. Van het Zuiden wordt verwacht dat zij – zonder inspraak en zonder morren – de 

voorgeschreven hervormingen implementeert, zoals kinderen geacht worden te luisteren naar 

volwassenen. 

Deze neokoloniale houding zet kwaad bloed bij de mensen in het Zuiden. In de 

neerbuigende poging van het Noorden om het Zuiden “te redden van zichzelf”, worden hun 

cultuur en tradities immers vertrappeld. Bovendien wordt er niet om hun mening of visie 

gevraagd, en wordt hun expertise genegeerd. Om dat alles nóg erger te maken, zouden de 

mensen in het Zuiden bovendien dankbaar moeten zijn dat het zogenaamde superieure Noorden 

bereid is om het Zuiden te komen “redden”. 

 

 

 

 

Kerntekst uit de vragenlijst 

"Voor mij gaat ontwikkelingssamenwerking in essentie om mensen uit het Globale 

Noorden die denken dat ze alles beter weten dan de mensen in het Globale Zuiden. De 

ontwikkelingswerkers behandelen de mensen daar alsof ze zwak en zielig zijn, en ze 

vernietigen de plaatselijke cultuur en tradities in hun missie om het Zuiden te 

'moderniseren'.”  
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“[Unconditional cash transfers zijn] fundamenteel anders dan wat de traditionele 

ngo’s doen: zij gaan er vaak van uit dat mensen hun eigen boontjes niet kunnen 

doppen” – Het Laatste Nieuws, 22/06/2019 

Maarten Goethals (Eight) stelt dat ngo’s voorwaarden verbinden aan 

ontwikkelingssamenwerking omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat de 

lokale bevolking de juiste keuzes zal maken. Zo vreesden heel wat 

“traditionele ngo’s” dat men het geld zou gebruiken voor drugs en alcohol.  

“If the argument of this article is correct then the development industry depends 

upon people who are in one form or another committed to the world of modernity. 

Their role is to transform the developing world into something similar to the world 

from which they come” – Stirrat, 2008, pp. 418-419 

Dit frame wordt ook in de wetenschappelijke literatuur beschreven. Zo stelt 

antropoloog Jock Stirrat dat ontwikkelingsmedewerkers het Zuiden trachten 

om te vormen naar het evenbeeld van het “moderne” Noorden. 

 

Dit beeld uit een YouTube-filmpje van Unicef Nederland2 werd bekritiseerd 

door Emiel Martens en Wouter Oomen (OneWorld, 26/06/2020) omdat het 

zou bijdragen aan het “witte redder”-idee: een rijke, witte, volwassen 

bekende figuur gaat zogezegd arme, anonieme en hulpeloze kinderen in 

ontwikkelingslanden helpen.  

“Vaak wordt ons verweten dat we normen opleggen die niet stroken met de lokale 

cultuur, maar dat is doorgaans een drogreden om ngo’s aan te pakken die kritisch 

zijn voor het plaatselijke regime” - Knack, 2/05/2018 

Bogdan Vanden Berghe (voormalig algemeen secretaris van 11.11.11) 

beargumenteert dat het frame Superioriteitscomplex vaak wordt gebruikt als 

een drogreden om kritische ngo’s de mond te snoeren. 

                                                           
2 © Unicef Nederland. Te bekijken via YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=fG1r7myhSJs
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Problematiserend frame 

Berekend altruïsme 

Het frame Berekend altruïsme stelt dat er wel degelijk aan ontwikkelingssamenwerking 

wordt gedaan en er inderdaad projecten en programma’s worden opgezet in het Zuiden, maar 

dat er egoïstische doelen achter schuilgaan. De mensen die ze uitvoeren, hebben geen oprechte 

interesse in de plaatselijke bevolking en voelen ook geen verbondenheid met hen. Hoewel de 

situatie in het Zuiden wel degelijk verbetert dankzij de ontwikkelingssamenwerking, stelt dit 

frame dat het toch vooral de mensen of organisaties uit het Noorden zijn die er beter van 

worden.  

Individuen zouden in de projecten stappen om hun eigen persoonlijke ontwikkeling te 

ondersteunen, om zich goed te voelen, of als verkapte vakantiereizen. Politici en beroemdheden 

zouden er voornamelijk een goede kans in zien om positief in de media te komen, wat gunstige 

effecten zal hebben voor hun eigen imago en reputatie. Soortgelijke stereotypen komen terug 

rond medewerkers van ngo’s, onder meer in de wetenschappelijke literatuur. Stirrat (2008) 

gebruikt er twee metaforen voor. Ten eerste is er de ontwikkelingsmedewerker als huurling, 

die wil betaald worden maar eigenlijk weinig voeling heeft met het doel van de missie. Ten 

tweede schuift hij het beeld naar voor van de ontwikkelingstoerist, die een hoog loon krijgt, 

leeft in een enclave, en zich verplaatst in een auto met airconditioning. Als dusdanig komen 

deze “toeristen” maar in heel beperkte mate in aanraking met de lokale bevolking. 

Ook bedrijven en staten hebben hun redenen om aan ontwikkelingssamenwerking te 

doen. Ten eerste kunnen de projecten direct hun eigen belangen dienen. Zo zou 

ontwikkelingssamenwerking gebruikt worden om de eigen bedrijven lucratieve contracten toe 

te spelen, of op een slinkse manier goedkoop aan grondstoffen te geraken. China wordt hier 

vaak met de vinger gewezen. Daarnaast kunnen bedrijven en staten ontwikkelings-

samenwerking eveneens gebruiken als een rookgordijn. Op deze manier kunnen ze uitpakken 

met goed zichtbare goede werken, zodat het grote publiek minder aandacht besteedt aan de 

manieren waarop deze landen en bedrijven structureel bijdragen aan de problemen in het 

Globale Zuiden. Veranderingen voor deze structurele problemen dreigen immers in de winsten 

te snijden, en dat wil men koste wat het kost vermijden. 

 

 

 

Kerntekst uit de vragenlijst 

"Voor mij gaat ontwikkelingssamenwerking in essentie om zogenaamde “weldoeners” 

uit het Globale Noorden die eerst en vooral aan zichzelf denken. De 

ontwikkelingswerkers willen hun eigen imago opkrikken, vakantie houden, of een vette 

cheque krijgen voor de geleverde prestaties. Het helpen van de mensen in het Zuiden is 

voor hen eigenlijk maar bijzaak."  
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“Wat is ze toch een wereldvreemde diva’, klinkt 

het. ‘Het is duidelijk dat het project in Afrika haar 

geen bal interesseert. En dat ze nog nooit van de 

grote droogte ginds heeft gehoord. Het was voor 

Posh gewoon belangrijk om goed in beeld te 

komen. Om haar imago extra glans te geven”  

– TV-Familie, 28/03/2018 

Critici stellen dat Victoria Beckham (“Posh Spice”) niet uit oprechte 

interesse of medeleven een bezoek bracht aan sloppenwijken in Kenia, maar 

enkel om zelf op een positieve manier in de media te komen. De afbeelding3 

uit Het Laatste Nieuws (21/03/2018) toont Beckham in een outfit die meer 

dan €500 kost en tijdens het hele bezoek smetteloos wit bleef. “Niet bepaald 

een bewijs van hard werken, oordelen velen”, schrijft TV-Familie daarover. 

 

“Het kan niet langer, zoals nu in Jemen het geval is, dat België langs de ene kant 

humanitaire hulp biedt aan burgerslachtoffers en langs de andere kant via de 

Gewesten wapens levert aan hen die die slachtoffers veroorzaken” – sp.a, 

04/05/2020 

sp.a klaagt de janushouding van de Belgische Staat aan: ze lost de problemen 

op die ze zelf mee helpt veroorzaken. 

 

“Die leiders worden bekritiseerd door dezelfde donorlanden die hun 

bankrekeningen opvullen en het multinationals mogelijk maken dat zij 

smeergelden afschrijven als acquisitiekosten” – Roxane Soudaga, OneWorld, 

30/01/2020 

Volgens Roxane Soudaga zouden de regeringsleiders in het Noorden enkel 

voor de bühne kritiek hebben op de corrupte machthebbers in het Zuiden. 

Achter de schermen werken ze maar al te graag met hen samen om te zorgen 

dat de kassa blijft rinkelen. 

                                                           
3 © Victoria Beckham. De originele afbeelding is terug te vinden op de Instagram van Victoria Beckham 

(https://www.instagram.com/victoriabeckham/) 

https://www.instagram.com/p/Bgf1IqrlL_4/
https://www.instagram.com/victoriabeckham/
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Problematiserend frame 

In eigen vlees snijden 

De centrale stelling van het frame In eigen vlees snijden is dat het Noorden zelf te 

kampen heeft met grote maatschappelijke problemen. Zo wordt er vaak gewezen op de 

armoede in eigen land, de lege staatskas en de afnemende invloed op het wereldtoneel. Er wordt 

wel eens gealludeerd dat het Noorden zelf het risico loopt een ontwikkelingsland te worden. 

Met al deze maatschappelijke problemen in het achterhoofd, stelt het frame dat de beschikbare 

middelen eerst en vooral ingezet moeten worden om de eigen problemen aan te pakken. 

Het is vreemd – volgens sommigen zelfs “crimineel” – dat er desalniettemin vele 

miljarden als ontwikkelingshulp “worden versluisd”. Elke euro die aan het Zuiden wordt 

gegeven, is immers een euro die niet is ingezet om de eigen bevolking te helpen. De oplossing 

is duidelijk: ontwikkelingssamenwerking moet stopgezet worden of tenminste flink 

teruggeschroefd worden. Het vrijgekomen geld moet worden gebruikt om de eigen problemen 

op te lossen. Sommigen beargumenteren dat dit nog niet ver genoeg gaat, en dat de-

mondialisering de ultieme oplossing is. 

Het frame In eigen vlees snijden heeft een sterke synergie met andere problematiserende 

frames. Door te waarschuwen dat het Noorden op termijn zelf een ontwikkelingsland kan 

worden, zijn de andere problematiserende frames bruikbaar als schrikbeelden. Zo wordt er 

bijvoorbeeld geappelleerd aan het koloniaal verleden, namelijk door te stellen dat het Noorden 

vandaag de dag wordt leeggeroofd. Er wordt eveneens gewaarschuwd dat het Zuiden het 

Noorden meer en meer onder druk kan zetten, bijvoorbeeld door te dreigen dat ze meer mensen 

zullen laten emigreren naar het Noorden als ze geen extra geld krijgen – sommigen benoemen 

dat als “tribuutbetalingen” en “migratiechantage”. Rekening houdend met de perceptie van 

corruptie in het Zuiden, kan men eveneens redeneren dat de gemaakte beloftes niet veel waard 

zijn: eenmaal men weet dat de “migratiechantage” werkt, kan men deze strategie blijven 

gebruiken om het Noorden te dwingen met hun eisen in te stemmen. 

  

 

 

 

 

Kerntekst uit de vragenlijst 

“Voor mij gaat ontwikkelingssamenwerking in essentie om het weggeven van middelen 

die het Globale Noorden zélf hard nodig heeft. Ook in het Noorden leven er namelijk 

veel mensen in armoede. De regeringen zouden beter eerst hun eigen mensen bijstaan 

vooraleer ze besluiten om mensen aan de andere kant van de wereld te gaan helpen.” 
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“BREAKING NIEUWS: Afrika stuurt voor het eerst ontwikkelingshulp naar 

België, het land waar inwoners zelf hun mondmaskers moeten naaien” – ’t Scheldt, 

26/04/2020 

Hoewel dit duidelijk een satirisch bedoelde stelling is, valt de redenering 

perfect in het frame In eigen vlees snijden: België is ondertussen 

hulpbehoevend geworden, en zal in de nabije toekomst het Globale Zuiden 

om hulp moeten smeken als er niets verandert. 

“Als we zo kwistig blijven met ons geld, dient #Congo ons steun te geven” 

(Twitter, 30 juni 2020) 

“België is al leeggeroofd. Wij betalen al jaren 'ontwikkelingssamenwerking' aan 

Congo en dan ook nog eens aan alle allochtonen in ons land ...” – Twitter, 1 juli 

2020 

Beide citaten maken duidelijk dat het idee van In eigen vlees snijden sterke 

navolging kent op sociale media. Ook op opiniewebsites (bijv. Doorbraak.be 

en Sceptr.be) komt het frame regelmatig terug, terwijl het in onze steekproef 

van de traditionele media nauwelijks voorkwam.  

“Waarom wil Europa niet begrijpen dat de 20ste eeuw voorbij is en dat het 

belachelijk is om zichzelf nog te zien als Atlas die de wereld kan torsen? We zijn 

een vergrijzend continent en een militaire en diplomatieke tweederangs macht 

[sic]. De coronacrisis zal er nu voor zorgen dat we ook op economisch gebied 

verder wegzakken. Kan Europa eindelijk beginnen zichzelf te helpen?” – Jurgen 

Ceder, Sceptr, 04/04/2020 

Volgens dit frame heeft Europa een te rooskleurig beeld van zichzelf: de 

regio denkt rijker, sterker en invloedrijker te zijn dan het eigenlijk is. Europa 

denkt nog steeds dat ze een machtige speler is die anderen moet helpen, maar 

ondertussen zou de regio zelf aan het wegzakken zijn. 

“In het licht van de toenemende armoede in eigen land en het beperkte budgettaire 

kader zijn wij genoodzaakt keuzes te maken. Wij pleiten er daarom voor de 

ontwikkelingssamenwerking te heroriënteren naar de thuislanden van de grootste 

groepen erkende vluchtelingen en hier verblijvende niet-Europese 

vreemdelingen” – Vlaams Belang, 30/03/2019 

In het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang staat te lezen dat de partij 

solidair wil zijn met volkeren in moeilijke omstandigheden. Door te wijzen 

op de toenemende armoede in België lijkt de partij te suggereren dat Belgen 

ook bij de volkeren behoren die in moeilijke omstandigheden leven. De 

Belgen verdienen dus ook steun, wat minder ruimte laat voor ontwikkelings-

samenwerking met het Globale Zuiden. 
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Problematiserend frame 

Een druppel op een gloeiende plaat 

Aanzienlijke delen van het grote publiek hebben het idee dat de situatie in het Zuiden 

niet verbetert. Zo bevroeg Voluntary Service Overseas (2002) meer dan 1000 Britten waaraan 

zij dachten bij de “ontwikkelende wereld” (developing world). De beelden die naar boven 

kwamen, waren voornamelijk negatief: men dacht aan hongersnood en precaire 

levensomstandigheden. Er zijn aanwijzingen dat dit beeld eveneens sterk leeft in België (zie 

de resultaten van de publieksbevraging). Dit idee straalt negatief af op ontwikkelings-

samenwerking: ondanks het feit dat er al decennia aan ontwikkelingssamenwerking gedaan 

wordt, blijft de situatie in het Zuiden even problematisch. Ontwikkelingssamenwerking lijkt 

dus weinig effectief te zijn. Daarvoor zijn er binnen dit frame twee mogelijke oorzaken. 

Een eerste verklaring is dat de middelen weinig efficiënt worden ingezet. Er gaat te veel 

verloren aan de administraties van de ngo’s, verschillende spelers werken naast elkaar, en er 

wordt geen grondige evaluatie gemaakt of de projecten eigenlijk wel werken. Bovendien zou 

de ontwikkelingssamenwerking duurzamere oplossingen in de weg staan. Deze factoren 

zouden dan een verklaring bieden waarom er weinig vooruitgang is, ondanks de vele middelen 

en inspanningen. De oplossing ligt dus voor de hand: ontwikkelingssamenwerking moet 

grondig geherstructureerd worden. Er moet een betere coördinatie plaatsvinden tussen de 

verschillende spelers, en er moet een evaluatie zijn van de efficiëntie, duurzaamheid en 

(onbedoelde) effecten van de projecten. 

Een tweede verklaring is pessimistischer, en stelt dat ontwikkelingssamenwerking niet 

kan werken omdat er inherente problemen zijn in de maatschappijen in het Zuiden. Zo zou de 

bevolking lui zijn, en de regeringen corrupt en incompetent. Deze redenering stelt dat het 

Zuiden dus niet geholpen kan worden, ongeacht hoeveel tijd en middelen men investeert. De 

logische oplossing is dan ook het stopzetten van de ontwikkelingssamenwerking.  

 

 

 

 

 

Kerntekst uit de vragenlijst 

“Voor mij gaat ontwikkelingssamenwerking in essentie om grote inspanningen die 

weinig of geen zoden aan de dijk brengen. Het Globale Noorden besteedt nu al tientallen 

jaren miljoenen euro’s aan ontwikkelingssamenwerking. Toch verandert de situatie in 

het Globale Zuiden niet: er is nog steeds heel veel armoede en ellende.” 
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“Ik weet niet waar al dat geld naar toe gaat. Al decennia zit het Westen daar geld 

in te pompen, met allerlei acties, Daar zijn al biljoenen naar gegaan en het blijven 

ontwikkelingsgebieden” – Twitter, 02/05/2018 

“Hoelang loopt die ontwikkelingshulp al? Zolang ik mij het kan herinneren. (…) 

En wat heeft het opgebracht? Niks” – Facebook, 06/10/2019 

Op sociale media leeft het idee van Een druppel op een gloeiende plaat sterk. 

Er is een groot gevoel dat de “biljoenen” die gedurende jaren zijn 

geïnvesteerd in ontwikkelingssamenwerking de armoede al lang hadden 

moeten oplossen. Men verklaart het feit dat dat nog niet gebeurd is 

regelmatig aan de hand van andere problematiserende frames. 

“Je hebt een toenemend gevoel dat een situatie in verafgelegen landen maar blijft 

duren, dat algemene beeld van een bodemloze put en hopeloosheid” – PANO, één, 

2/10/2019 

Bruno De Cordier vat dat gevoel samen in een interview met PANO, en ziet 

er een verklaring in waarom mensen steeds vaker aan projecten doneren die 

lokaal actief zijn in plaats van in het buitenland.  

“En hier krijgen we te maken met het nefaste effect van 

ontwikkelingssamenwerking: als onze externe hulp op grote schaal een lokale 

oplossing vervangt, dan neemt men de incentives weg van de lokale overheid en 

bevolking om zelf op een structurele manier het probleem van een oplossing te 

voorzien” – Thomas Vervisch, Blog Humanistisch Verbond, 21/10/2019 

Een ander idee dat onder het frame te classificeren valt, is dat ontwikkelings-

samenwerking contraproductief zou zijn: in plaats van problemen op te 

lossen, houdt ontwikkelingssamenwerking ze onbedoeld mee in stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRT NWS (03/10/2019) gebruikte dit beeld als illustratie voor het opiniestuk 

van Bruno De Cordier. Het versterkt de perceptie van het Zuiden als een 

hopeloze plaats, waar wanhoop welig tiert en de mensen nog steeds in krotten 

leven. 
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Problematiserend frame 

Oplichterij 

Het frame Oplichterij stelt dat “ontwikkelingssamenwerking” slechts een lokmiddel is 

om geld af te troggelen. Mensen doneren met het idee dat hun bijdragen de bevolking in het 

Zuiden helpen, maar ter plekke krijgt men weinig of niets van die middelen te zien.  

Men verwijt ngo’s dat er veel “blijft plakken” bij hun administratie, zodat de donaties 

eigenlijk meer dienen om de ngo’s zelf overeind te houden. Het is belangrijk om aan te stippen 

dat het verwijt hier niet is dat men weinig efficiënt met het geld omgaat – zoals bij Een druppel 

op een gloeiende plaat – maar dat men de middelen simpelweg misbruikt: het geld wordt 

gebruikt om de medewerkers en leidinggevenden riante lonen te betalen en te zorgen voor 

luxewagens. Een ander deel dient voor “ordinair lobbywerk” en om bevriende organisaties te 

sponsoren. In meer extreme gevallen worden de middelen zelfs gebruikt voor seksfeestjes in 

gehuurde villa’s. Dictators en milities krijgen eveneens een deel van de koek. Soms worden 

die middelen hen gewoon gegeven, bijvoorbeeld als smeergeld. Soms krijgen ze de middelen 

in handen door de ngo’s of de plaatselijke bevolking onder druk te zetten. Hoe dan ook, deze 

actoren gebruiken het geld om hun eigen macht te bestendigen en om hun luxeleven te 

bekostigen.  

De meest voor de hand liggende oplossing in dit frame is dan ook om te stoppen met 

ontwikkelingssamenwerking, aangezien het toch voornamelijk de verkeerde belangen dient. 

Bruno De Cordier (23/09/2019) stelt dat “radicaal kappen met hulp” als bijkomend positief 

effect zal hebben dat de lokale machthebbers niet langer “de sociale vrede kunnen afkopen of 

cliëntelistische netwerken meer kunnen onderhouden”. Dat zal leiden tot woelige revoluties, 

maar De Cordier stelt dat dit op de lange termijn goed zal zijn voor het Zuiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kerntekst uit de vragenlijst 

“Voor mij gaat ontwikkelingssamenwerking in essentie om een manier waarop een 

corrupte elite zichzelf probeert te verrijken. De mensen in het Globale Zuiden zien 

weinig van wat de mensen uit het Globale Noorden doneren. De giften verdwijnen 

immers grotendeels in de zakken van corrupte dictators of inhalige multinationals. Of 

ze blijven plakken bij de ngo’s.” 
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“Met giften en subsidies van het Verenigd Koninkrijk huurde Oxfam er onder 

meer een villa. (…) Op een dag nodigde Roland V.H. er een tiental jonge 

prostituees uit. Ze kregen een T-shirt van Oxfam aangemeten en dan begon het 

‘feestje’. In een rapport dat de Britse krant The Times kon inkijken, is sprake van 

een zogenaamde ‘Caligula-orgie’” – Het Nieuwsblad, 10/02/2018 

De case van de seksfeestjes georganiseerd door een medewerker van Oxfam 

UK werd vaak als voorbeeld gegeven van hoe de giften van goedbedoelde 

mensen misbruikt worden.  

 

Beeld uit een filmpje4 over het Burkinese IRAPOL. Deze zwaarbewapende politie-

eenheid werd opgericht met geld van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel. In 

een interview met MO* (11/06/2019) duidt een veiligheidsexpert uit Ouagadougou het 

probleem aan: “In de Sahel is de grootste vijand van de bevolking namelijk de staat”. 

Of, zoals MO* het samenvat: “deze veiligheidstroepen schenden zelf de mensenrechten”. 

“Een groot deel van de bevolking denkt dat ebola is uitgevonden door de ngo’s 

om geld binnen te rijven” – PANO, één, 2/10/2019 

De idee dat ontwikkelingssamenwerking eigenlijk oplichterij is, leeft niet 

alleen in het Globale Noorden. Ook mensen in het Globale Zuiden 

wantrouwen de mensen die aan ontwikkelingssamenwerking doen vanuit de 

idee dat zij nergens voor terugdeinzen om hun eigen zakken te vullen. 

 

 

Deze afbeelding verscheen als reactie op een Facebook-post 

door VRT NWS. De persoon beargumenteert dat het overgrote 

deel van het geld “dat u zo gul schonk” aan 11.11.11 

misbruikt werd, onder meer om de “poco-vrienden” en “de 

plaatselijke potentaten” te betalen, of voor “ordinair 

lobbywerk” en “beleidsbeïnvloeding”. 

 

                                                           
4 © Agence Mediacom. Te bekijken via YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=PohkBhKI9zc
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Problematiserend frame 

Een gegeven paard 

Het frame Een gegeven paard problematiseert niet ontwikkelingssamenwerking in se, 

maar wel de (gepercipieerde) ondankbaarheid van de ontvanger. Het uitgangspunt is hier dat 

de donors zeer vrijgevig zijn. Ondanks dat er geen echte verplichting is om aan 

ontwikkelingssamenwerking te doen, zijn er toch mensen en landen die vrijwillig hun tijd en 

middelen schenken om het Zuiden te helpen.  

Zoals het spreekwoord “Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken” impliceert, 

zouden de ontvangers niet te kritisch mogen zijn over het geschenk dat ze krijgen. Dit blijkt in 

realiteit niet het geval: zowel ngo’s als de landen in het Zuiden zijn vaak ondankbaar. Ze klagen 

dat ze niet genoeg geld krijgen, of stellen voorwaarden waaraan het geschenk moet voldoen. 

Sterker nog: soms zijn ze openlijk vijandig ten opzichte van de donors.  

Aangezien de acties van de donors vrijwillig zijn, hebben zij zeggenschap over hoeveel 

tijd of middelen ze besteden en hoe ze die willen inzetten. In plaats van deze te doneren aan 

landen of organisaties die ondankbaar zijn, kan men beter mensen helpen die wél dankbaar zijn 

voor wat ze krijgen. Zo beschrijft Peter Verlinden (VRT NWS, 30/11/2019) dat de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking verschuift van “het onhandelbare Congo, het koppige Burundi of 

het hardvochtige Rwanda” naar “het gastvrije Benin”. 

Bovendien beargumenteert dit frame dat indien de (financiële) situatie van de schenkers 

wijzigt, het ze vrij staat om minder of niets meer te schenken. In het geval dat de begroting van 

een land bijvoorbeeld in het rood gaat, heeft het donorland alle recht om ervoor te kiezen om 

minder middelen aan ontwikkelingssamenwerking te besteden – een idee dat een sterke 

synergie heeft met het frame In eigen vlees snijden. In 2019 verwees België bijvoorbeeld naar 

de gewijzigde budgettaire context om te verklaren waarom het plots tot de helft minder geld 

aan Rwanda gaf.  

 

 

 

 

 

 

Kerntekst uit de vragenlijst 

“Voor mij gaat ontwikkelingssamenwerking in essentie om de vrijgevigheid van het 

Globale Noorden en de ondankbaarheid van het Globale Zuiden. Het Noorden geeft 

vrijwillig miljoenen euro’s per jaar weg. Maar dat is blijkbaar niet genoeg voor de ngo’s 

en de landen uit het Zuiden. Die willen altijd maar meer en meer en meer.”  
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“Bovendien etaleren ook de 'ontvangstlanden' steeds vaker een openlijk 

wantrouwen tegenover de gulle hand van het Westen” - Jeroen Zuallaert, Knack, 

1/05/2018 

Een deel van het probleem is dat het Globale Zuiden niet dankbaar zou zijn 

voor de middelen die ze “cadeau krijgen”. Ze kijken het paard dus wel 

degelijk in de bek. 

“Nu komt de aap uit de mouw. Geld, geld en nog eens geld. Blijkbaar is dat de 

oplossing voor alles. Discriminatie, racisme en Leopold II. Hoeveel aan 

ontwikkelingshulp hebben we al die jaren al betaald? Noem het vanaf nu dan 

herstelbetalingen” – Twitter, 30 juni 2020 

Volgens deze Twitter-gebruiker is het niet enkel “openlijk wantrouwen”, 

maar zijn het zelfs openlijke vijandigheden die het Noorden in ruil krijgt voor 

haar giften: het Zuiden zou het Noorden enkel beschuldigen van 

discriminatie, racisme en wreedheden in de koloniale tijd om meer geld te 

krijgen. 

 

“Congo is nog steeds van ons (als het op 

betalen aankomt)”, schrijft Thierry Debels 

voor ’t Pallieterke. Hij schrijft dat “de 

‘koloniale bezetters’ (de Belgen dus) in de 

vorige eeuw al eens [hebben] gezorgd voor 

drinkbaar water”. Met andere woorden, hij 

klaagt aan dat de Belgen weggezet worden 

als koloniale bezetters ondanks het feit dat 

ze vandaag en in de vorige eeuw veel 

bijgedragen hebben aan de levenskwaliteit 

van de Congolese bevolking. 

 

“Wat moet het toch vernederend voor zo´n man zijn”, dacht ik, “om voor een paar 

zilverlingen zulke praatjes af te moeten steken.” En ik kon mij voorstellen dat hij 

´s nachts wel eens droomde over hoe hij een mitrailleur leegschoot op de 

zelfvoldane bende gulle gevers in de zaal” - Han van der Horst, Joop – BNNVARA, 

09/10/2018 

Han van der Horst draait de redenering om, en stelt dat het idee achter Een 

gegeven paard net zorgt voor frustratie en vijandige gevoelens ten opzichte 

van het Noorden. Hij herinnert zich hoe de voorzitter van de Associatie van 

Afrikaanse Universiteiten de expertise en inbreng van de donoren moest 

prijzen (Superioriteitscomplex), en kon zich voorstellen hoe vernederend en 

frustrerend het moest zijn voor de spreker om de “zelfvoldane bende gulle 

gevers” te moeten danken voor de “paar zilverlingen” die zij hem gaven.  

https://pallieterke.b-cdn.net/wp-content/uploads/2018/08/shutterstock_268575149-Medium.jpg
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Deproblematiserend counterframe 

In de steigers staan 

Het counterframe In de steigers staan stelt ontwikkelingssamenwerking voor als een 

per definitie tijdelijke vorm van ondersteuning, zoals de steigers die gebruikt worden om 

gebouwen te renoveren. De problemen in het Zuiden zijn te wijten aan een aantal structurele 

factoren. Maatschappelijke problemen zijn bijvoorbeeld te wijten aan de koloniale 

geschiedenis of aan corruptie. Onder meer een gebrek aan onderwijs of gezondheidszorg zijn 

structurele factoren die aanleiding kunnen geven tot diepgewortelde individuele problemen. 

Om deze aan te pakken zijn structurele oplossingen nodig, die evenwel niet eenvoudig te 

implementeren zijn. De tijdelijke ondersteuning die ontwikkelingssamenwerking biedt, helpt 

om deze oplossingen te realiseren. 

Het counterframe In de steigers staan gelooft daarbij in de kracht en visie van de 

mensen in het Zuiden. Zij weten zelf het best wat er moet veranderen, maar hebben vaak niet 

de tijd en ruimte om die verandering in gang te zetten. Het doel van ontwikkelings-

samenwerking is daarom om te zorgen voor gunstige omstandigheden zodat zij hun eigen visie 

kunnen waarmaken. Ontwikkelingssamenwerking biedt niet enkel materiële steun, maar 

voorziet eveneens knowhow en technische assistentie. Eenmaal de mensen in het Zuiden erin 

geslaagd zijn om duurzame structuren op maat te bouwen en op eigen benen kunnen staan, dan 

is de steun die ontwikkelingssamenwerking biedt niet langer noodzakelijk. De steigers kunnen 

afgebroken worden en op een andere “bouwwerf” weer opgebouwd worden. 

Dit counterframe is te herkennen aan woordgebruik en metaforen uit de bouw: 

ontwikkelingssamenwerking wordt voorgesteld als een “hefboom voor verandering”, die als 

doel heeft zaken “op te bouwen”, “uit te bouwen”, “te ondersteunen” of “te versterken”. Verder 

kwam het idee van ontwikkelingssamenwerking als “katalysator” of “motor” vaak terug in het 

materiaal: opnieuw gaat het dus over zaken die iets in beweging zetten, maar zelf geen actieve 

rol spelen in het bepalen van de richting. 

 

 

 

 

 

Kerntekst uit de vragenlijst 

“Voor mij gaat ontwikkelingssamenwerking in essentie om het aanbieden van een 

tijdelijke ondersteuning aan de mensen in het Globale Zuiden. Zo krijgen zij de tijd en 

ruimte om te groeien en hun eigen samenleving vorm te geven. Wanneer zij weer op 

eigen benen staan, kan ontwikkelingssamenwerking ondersteuning bieden aan andere 

mensen in het Zuiden, of op termijn zelfs ophouden te bestaan." 
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“Dat betekent ook dat we af moeten van het slachtofferbeeld. Net zoals in België 

leven overal in de wereld krachtige mensen die elke dag het verschil maken in hun 

gemeenschap, in hun land en daarmee in de wereld” – 11.11.11, 04/10/2019 

Dit counterframe wordt gebruikt door verschillende ngo’s. Dit fragment zet 

zich duidelijk af tegen het idee van Superioriteitscomplex, en focust op de 

kracht van de plaatselijke bevolking om het verschil te maken. 11.11.11 vat 

dat idee summier samen door deze mensen aan te duiden als changemakers. 

 

 

Fracarita Belgium (29/06/2020) visualiseert het idee van “krachtige 

mensen” op een leuke manier.5 

“Een stedenband is een officieel samenwerkingsverband tussen twee lokale 

besturen waarbij de wederzijdse opbouw van bestuurlijke capaciteit en de 

versterking van plaatselijke democratiseringsprocessen centraal staan” – N-VA 

Mol, 14/01/2020 

“Ontwikkelingssamenwerking moet nog meer een katalysator voor ontwikkeling 

worden en moet daarom vertrekken vanuit de noden van de lokale bevolking, én 

aansluiten bij lokaal beleid” – sp.a., 04/05/2020 

“Het Belgische ontwikkelingsbeleid kan deze gunstige evoluties versterken en 

versnellen, als een katalysator” – Open Vld, n.d. 

“We versterken andere landen in het uitbouwen van een stevige sociale 

bescherming en ondersteunen een eerlijk gebruik van belastingen” – Groen, n.d. 

Het counterframe In de steigers staan is populair bij politieke partijen, 

ongeacht waar de partij zich bevindt binnen het politieke spectrum. Hoewel 

de verschillende partijen licht verschillende accenten leggen, is de 

onderliggende redenering van het counterframe en woordgebruik duidelijk 

aanwezig (o.a. katalysator, uitbouwen, versterken, opbouw, enz.)  

                                                           
5 © Fracarita Belgium 
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Deproblematiserend counterframe 

De tandem 

Het counterframe De tandem focust op het gegeven dat we leven in een geglobaliseerde 

wereld met geglobaliseerde problemen – denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, migratie 

en pandemieën. Om deze problemen te kunnen aanpakken, moet er volgens dit counterframe 

samengewerkt worden over de grenzen heen. Ontwikkelingssamenwerking is een voorbeeld 

van zo’n grenzeloze samenwerking, waarin het Noorden en het Zuiden als evenwaardige 

partners samen een koers bepalen en samen op stap gaan om van die visie een realiteit te maken. 

Maar ook verschillende landen in het Zuiden kunnen samen op de spreekwoordelijke tandem 

kruipen, stelt het counterframe. 

Alle partijen hebben te winnen bij een samenwerking. Niet alleen is dit de enige manier 

om sommige problemen effectief aan te kunnen pakken, maar de gunstige effecten van de 

samenwerking zullen eveneens een globale uitwerking kennen. Bovendien zal de coöperatie 

ervoor zorgen dat problemen beter aangepakt kunnen worden, want alle partners – zowel zij 

uit het Noorden als zij uit het Zuiden – bezitten hun eigen, unieke expertise. Door dit te 

erkennen en beide partijen in te zetten waar hun deskundigheid het meest tot zijn recht komt, 

kan men het doel sneller bereiken. De twee partijen kunnen dus van elkaar leren. Op die manier 

gaat De tandem in tegen het idee van het “superieure” Noorden dat alle antwoorden in pacht 

heeft, en het “onderontwikkelde” Zuiden dat moet luisteren. 

Het frame De tandem wijst erop dat de bevolking en/of de regering in het Globale 

Zuiden betrokken moet worden bij projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Op 

die manier hebben de projecten meer kans hebben op slagen. Ngo’s nemen hier een dubbele 

rol op. Soms zijn ze volwaardige partners van het Noorden en het Zuiden, en soms zijn ze enkel 

facilitators die de verschillende partijen aan elkaar helpen koppelen. 

Het counterframe maakt vaak gebruik van spreekwoorden of metaforen die verwijzen 

naar voertuigen of een gezamenlijke reis. Zo wordt er verwezen naar het Afrikaanse 

spreekwoord “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” (MO*, 06/07/2020), en wordt 

de huidige situatie beschreven als het Zuiden dat “aan het stuur” komt terwijl de landen in het 

Noorden “vanop de achterbank een duwtje in de rug geven” (MO*, 03/02/2020).  

 

 

 

Kerntekst uit de vragenlijst 

“Voor mij gaat ontwikkelingssamenwerking in essentie om het opzetten van 

gelijkwaardige partnerschappen tussen het Globale Noorden en het Globale Zuiden. 

Samen staan mensen immers sterker dan alleen: enkel als Noord en Zuid de handen in 

elkaar slaan en van elkaar leren, kan de mensheid globale problemen aanpakken, zoals 

klimaat en ongelijkheid.”  
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“We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Wij links, en jullie rechts van de oceaan. 

We moeten er samen door.” – Fracarita Belgium, 29/06/2020 

De centrale stelling van De tandem is dus dat de hele mensheid dezelfde 

globale problemen ervaart, en dus best kan samenwerken om die problemen 

het hoofd te bieden. 

“Het idee dat de problemen zich in het zuidelijke halfrond bevinden en dat we in 

het noorden de oplossingen hebben, dat is definitief begraven. In een aantal 

domeinen zijn de zaken zelfs omgekeerd” – Open Vld, n.d. 

“Oorspronkelijk wilde de Amerikaanse ngo hier aan Aidspreventie doen, maar de 

lokale bevolking vond ondervoeding een groter probleem. De ngo hield daar 

rekening mee, en liet het project ook volledig in handen van Rwandezen zelf” – 

PANO, één, 2/10/2019 

Binnen dit counterframe is het belangrijk dat de partners erkennen wanneer 

iemand anders meer kennis ter zake heeft. Men moet bereid zijn om volledig 

af te stappen van het geplande traject, het stuur uit handen te geven, en bij te 

leren van hoe de partner het probleem aanpakt. 

 “Ook in de regio van de Grote Meren (Congo, Rwanda en Burundi) doen we 

volgens De Croo met ‘slepende voeten’ aan ontwikkelingssamenwerking. ‘Want 

je hebt nul effect als er geen politiek leiderschap is. Die politieke wil is cruciaal’, 

aldus De Croo” – De Tijd, 04/04/2019 

Voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo 

duidt aan dat ontwikkelingssamenwerking alleen kan werken als de andere 

leden van het team willen meestappen in het project. Je geraakt immers 

moeilijk vooruit “met slepende voeten”. De Croo gebruikt in datzelfde artikel 

ook de metafoor “ontwikkelingssamenwerking met de handrem op.”  

 

Dit beeld van 11.11.11 geeft het counterframe visueel weer. De verschillende 

figuurtjes zijn allemaal even groot maar wat betreft kleur heel divers. Samen 

maken ze een ketting die de hele wereld omcirkelt.   



25 
 

Deproblematiserend counterframe 

Barmhartige Samaritaan 

Moraliteit en empathie staan centraal in het counterframe Barmhartige Samaritaan: 

veel mensen in het Zuiden leven in moeilijke omstandigheden, en dan kunnen morele mensen 

niet aan de zijlijn blijven staan. Zij zetten zich daarom belangeloos in om wie het minder goed 

heeft te helpen, en geven zelfs wanneer ze het zelf niet breed hebben.  

Het counterframe klaagt aan dat in de hedendaagse maatschappij velen enkel nog aan 

zichzelf denken en dat men te weinig oog heeft voor anderen. Ook landen plooien vaker op 

zichzelf terug, en wereldleiders kijken te vaak weg van het lijden elders in de wereld. Velen 

willen enkel helpen wanneer zij daar zelf voordeel uit kunnen halen, maar het helpen van 

anderen moet juist belangeloos, onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk gebeuren. Goed doen is 

immers een beloning op zichzelf, stelt dit counterframe. 

Het meest te bewonderen zijn zij die anderen helpen ongeacht de mogelijke nadelige 

gevolgen voor zichzelf. Denk bijvoorbeeld aan zij die onbaatzuchtig en op gevaar voor eigen 

leven naar oorlogsgebieden trekken om de burgerbevolking bij te staan. Zij verdienen applaus 

en mogen trots zijn op zichzelf, maar moeten ook navolging krijgen. Meer mensen zouden een 

voorbeeld moeten nemen aan deze weldoeners die zich met hart en ziel inzetten om van de 

wereld een betere plaats te maken. Binnen dit counterframe kan men wel enigszins kritisch 

kijken naar de “hulpprofessionals”, vanuit de redenering dat mensen anderen moeten helpen 

zonder dat ze er zelf beter van worden. Aangezien deze professionals betaald worden voor hun 

diensten, is hun hulp niet echt “puur”. Met andere woorden, hulpprofessionals kunnen door 

aanhangers van Barmhartige Samaritaan beschuldigd worden van Berekend altruïsme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerntekst uit de vragenlijst 

“Voor mij gaat ontwikkelingssamenwerking in essentie om het helpen van mensen die 

het minder goed hebben. Uit een gevoel van naastenliefde of medeleven is het niet meer 

dan normaal dat het Globale Noorden het Globale Zuiden bijstaat om zo het leed van 

de mensen daar te helpen verzachten.” 
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“Waardigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid en eerlijkheid maken de kern uit van 

ethisch en transparant handelen. Dat betrachten wij in alles wat we doen en op elk 

niveau, zonder eigenbelang na te streven” - Stichting Hubi & Vinciane, 

20/02/2020 

In haar visie zet Stichting Hubi & Vinciane onder meer in op Barmhartige 

Samaritaan: de focus ligt op de verschillende waarden die aan de grondslag 

van hun engagement liggen, en er wordt expliciet weergegeven dat er geen 

eigenbelang wordt nagestreefd.  

“Christelijke naastenliefde was het motief. Als je niet naar de mis gaat, kan je dat 

solidariteit noemen, of rationele nood om kansen ook mondiaal eerlijk te verdelen 

zodat het niet louter van geluk afhangt waar je terecht komt in de mondiale 

inkomensverdeling” – Jan Van de Poel, MO*, 3/02/2020 

Het counterframe wordt vaak gelinkt aan religieuze waarden. In de Belgische 

context is dat meestal het Christendom, maar ongetwijfeld kan er eveneens 

een link gelegd worden met andere wereldgodsdiensten. Zoals Jan Van de 

Poel hier aangeeft, kan het counterframe vertaald worden op maat van 

mensen die minder religieus zijn. 

“De heldenmoed en zelfopoffering van Vlaamse nonnekes die weeshuizen voor 

leprozenkinderen gingen oprichten, diep in de wouden van Congo op gevaar van 

eigen leven, ook dat was de Belgische kolonisatie” – Peter Casteels, Knack, 

17/06/2020 

De religieuze missies van weleer worden vaker gebruikt als een voorbeeld 

van werken van barmhartigheid. Terugkijkend kunnen deze missies ook 

geïnterpreteerd worden als een uiting van het superioriteitscomplex van het 

Noorden. 

“Goede ontwikkelingssamenwerking draait niet om liefdadigheid, het streeft 

maatschappelijke verandering na” – 11.11.11, 04/10/2019 

“Ontwikkelingssamenwerking krijgt een nieuwe dimensie: van liefdadigheid en 

symptoombestrijding, naar het versterken van de capaciteit van mensen om te 

eisen waar ze recht op hebben” – Viva Salud, 10/12/2019 

Verschillende actoren verzetten zich echter tegen het counterframe 

Barmhartige Samaritaan. Ze stellen dat dit een voorbijgestreefde vorm van 

ontwikkelingssamenwerking is, en dat goede ontwikkelingssamenwerking 

niet enkel dient om lijden te verzachten maar om verandering te 

bewerkstelligen. 
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Deproblematiserend counterframe 

Return on investment 

Rationaliteit staat centraal in het counterframe Return on investment: 

ontwikkelingssamenwerking is een investering die op een doordachte en strategische manier 

moet gebeuren zodat zelfs een minimale inbreng toch een grote impact kan hebben. Bovendien 

wordt er beargumenteerd dat mensen minder waarde hechten bij wat ze gratis krijgen. Met 

andere woorden, investeringen zorgen voor een plaatselijk belang: de lokale bevolking heeft 

immers zelf (mee) controle over het slagen van het project, en voelt zich daarom meer 

betrokken en meer gemotiveerd. Dezelfde redenering is van toepassing voor het Noorden. 

Investeerders hebben er meer belang bij dat de projecten slagen dan schenkers, omdat 

investeerders zelf ook de vruchten kunnen plukken van een geslaagd project.  

Verder stelt het counterframe dat er meer middelen uit de privésector moeten 

aangetrokken worden. Dat zorgt niet alleen voor meer middelen om te investeren in 

waardevolle projecten, maar zal eveneens het monopolie van de overheid en ngo’s doorbreken. 

Dat is belangrijk omdat, volgens aanhangers van dit counterframe, deze spelers niet uitblinken 

in efficiëntie. 

Het counterframe stelt dan ook dat ontwikkelingssamenwerking moet doordrongen 

worden van de principes van het bedrijfsleven. De samenwerking moet transparant en efficiënt 

zijn, en in contracten gegoten worden waarin onder meer gestipuleerd worden wat kan leiden 

tot een ontbinding van de overeenkomst (bijv. mensenrechtenschendingen, corruptie, seksueel 

misbruik…). Verder wordt er verwacht dat ngo’s de managementprincipes uit de private sector 

toepassen, en moeten leren om zo efficiënt mogelijk te werken zodat de middelen zo weinig 

mogelijk blijven “plakken”. Verder is het belangrijk dat ngo’s hun hulpefficiëntie kunnen 

staven met objectieve, meetbare gegevens. Om als investeerder een beredeneerde keuze tussen 

verschillende projecten te kunnen maken, zijn dergelijke data immers onmisbaar. 

 

 

 

 

 

 

Kerntekst uit de vragenlijst 

“Voor mij gaat ontwikkelingssamenwerking in essentie om het efficiënt bereiken van 

meetbare doelen, zoals een vaststelbare daling van kindersterfte of werkloosheid. Als 

het Globale Noorden investeert in sterke en beloftevolle projecten, dan kan er zelfs met 

weinig middelen veel bereikt worden, wat ook ten goede komt van de mensen in het 

Globale Zuiden.”  
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“Een impactstudie uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van de 

Verenigde Naties wijst uit dat een gemiddelde jaarlijkse steun van 25 dollar per 

persoon er in de periode 1970-2007 voor zorgde dat de armoede in de begunstigde 

ontwikkelingslanden met 6,5 procent verminderde en dat de investeringen stegen 

met 1,5 procent, net als het bnp met 0,5 procent, de levensverwachting met 1,3 

jaar en de gemiddelde scholingsgraad met 0,4 jaar” – ABVV, 18/01/2018 

Het counterframe Return on investment is gemakkelijk te herkennen aan het 

feit dat de resultaten van ontwikkelingssamenwerking vaak worden 

uitgedrukt in cijfers en statistieken.  

“Natuurlijk gaat er ook het nodige mis maar niet meer dan met investeringen in 

het bedrijfsleven. Die leveren in meerderheid ook niet op wat ervan verwacht 

wordt en de meeste jonge starters moeten de strijd opgeven. Daar klaagt ook 

niemand over” – Han van der Horst, Joop – BNNVARA, 09/10/2018 

Han van der Horst zet een andere redenering op vanuit hetzelfde 

counterframe: net zoals bedrijven kunnen falen, moet men kunnen 

aanvaarden dat projecten binnen de ontwikkelingssamenwerking kunnen 

mislukken. Investeren en ondernemen is immers risicovol, en dat moet men 

kunnen aanvaarden van zowel bedrijven als van ngo’s. 

 

Ondernemers voor Ondernemers focust in haar 

communicatie sterk op ondernemers in het Zuiden. 

De focus op gedreven en vaardige mensen biedt 

een goed tegengewicht voor de beelden van Een 

druppel op een gloeiende plaat, waar de mensen in 

het Zuiden worden afgebeeld als hulpeloze mensen 

die leven in erbarmelijke omstandigheden. 

 

Beeld uit brochure Samenwerking met Impact 

© Ondernemers voor Ondernemers 

 

“Naar verluidt rationeel, wordt deze striktheid grotendeels gedicteerd door een 

marktlogica onverschillig voor de criteria van een gemotiveerde ondersteuning 

aan de partners in de Zuid [sic] volgens de behoeften die voortvloeien uit hun 

werkelijke situatie” – Alain Laigneaux, De Wereld Morgen, 5/06/2019 

Maar het counterframe valt niet bij iedereen in de smaak. Critici vinden dat 

Return on investment de onverschillige en koude beslissingen vermomt als 

“logische ingrepen”. Deze tegenstanders redeneren bijvoorbeeld vanuit 

Barmhartige Samaritaan of De tandem om te stellen dat 

ontwikkelingssamenwerking meer moet nastreven dan enkel efficiëntie. 
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Deproblematiserend counterframe 

Spartacus 

Het counterframe Spartacus ziet de problemen in het Zuiden als onaanvaardbare 

schendingen van mensenrechten. Deze onrechtvaardigheden zijn meestal het gevolg van 

menselijke acties en systemen, die – bewust of onbewust – de mensen in het Zuiden benadelen. 

De verantwoordelijken kunnen soms heel duidelijk zijn (bijv. een dictator), maar kunnen 

eveneens heel ongrijpbaar zijn (bijv. groepen die benadeeld worden door economische 

systemen, religie of culturele tradities). Hoe dan ook, als er niet ingegrepen wordt, dan zullen 

deze ongelijkheden en rechtenschennissen blijven voortduren.  

Het counterframe ziet ontwikkelingssamenwerking als een middel om dit onrecht te 

bestrijden. Er wordt geijverd voor grote of kleine hervormingen die ervoor moeten zorgen dat 

ieders mensenrechten gerespecteerd worden. Ontwikkelingssamenwerking moet als doel 

hebben om de onderdrukten te empoweren, om te zorgen dat zij meer op hun strepen kunnen 

staan. Daarvoor wordt er niet alleen gekeken naar het Zuiden, maar is het eveneens belangrijk 

om een coalitie te vormen met vergelijkbare groepen in het Noorden. Ook zij hebben immers 

te winnen bij een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving. Zo is het voor arbeiders in het 

Noorden én in het Zuiden belangrijk dat de macht van multinationals aan banden gelegd wordt, 

en staan mensen met een niet-heteroseksuele geaardheid allemaal samen in hun strijd voor 

aanvaarding en gelijke rechten. 

In tegenstelling tot In de steigers staan nemen ngo’s in dit counterframe zowel een 

ondersteunende als een actieve rol op. Ze erkennen de kracht van de mensen in het Zuiden en 

ngo’s helpen hen zich te organiseren zodat ze de veranderingen beter kunnen afdwingen. Maar 

de ngo’s staan eveneens schouder aan schouder met de plaatselijke bevolking en organisaties 

om samen met hen te strijden voor een meer rechtvaardige samenleving. Binnen het 

counterframe Spartacus wordt er heel vaak gewerkt met oorlogstaal en -metaforen: zo wordt 

de plaatselijke bevolking “in een wurggreep gehouden”, “onderworpen” en “gegijzeld”. Ngo’s 

“verdedigen” hen, maar “mobiliseren” hen ook tot “een tegenmacht”. Samen kunnen ze dan 

“de macht van het getal doen gelden” en “strijden” tegen de “uitbuiting” en de “plundering”. 

 

 

 

Kerntekst uit de vragenlijst 

“Voor mij gaat ontwikkelingssamenwerking in essentie om het vechten voor een 

rechtvaardige samenleving. Men moet opkomen voor mensen in het Globale Zuiden die 

onderdrukt of uitgebuit worden. Denk bijvoorbeeld aan arbeiders, vrouwen, kinderen, 

familiale landbouwers, en homoseksuele of biseksuele mensen. 

Ontwikkelingssamenwerking moet opkomen voor hun rechten en zorgen voor 

maatschappelijke verandering en grotere gelijkheid.” 
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“De nationale bevrijdingsstrijd in het Zuiden heeft een einde gemaakt aan het 

kolonialisme, maar politieke inmenging en economische plundering blijven 

onverminderd voortduren” – PVDA, 18/02/2020 

PVDA is een voorstander van dit counterframe, en roept op om “verenigd en 

georganiseerd” op te komen tegen de multinationals, die de landen in het 

Zuiden “verarmen” en de bevolking “onderwerpen”. “Als we er ergens in 

slagen de macht van de multinationals terug te dringen, dan varen de 

arbeiders er overal wel bij”, concludeert de partij. 

“Door ze te informeren over hun rechten en hun organisaties te ondersteunen, 

kunnen ze een tegenmacht opbouwen en zo structurele verandering bekomen” - 

FOS ngo, Vlaams ABVV, Socialistische Mutualiteiten, mei 2019 

“Daarom moeten we onze Yasmin niet enkel een vis en een vislijn bezorgen. We 

moeten haar en haar gemeenschap versterken om hun rechten op te eisen. Hierdoor 

zijn ze niet langer passieve slachtoffers, maar actoren van verandering” – Viva 

Salud, 10/12/2019 

Ook verschillende ngo’s bedienen zich van dit counterframe om hetzelfde 

argument te maken: ontwikkelingssamenwerking helpt de mensen in het 

Zuiden te activeren. Door zich te verenigen vormen ze een te duchten macht 

die erin kan slagen om hun rechten op te eisen en verandering af te dwingen. 

 

 

WSM zet in haar promotiefilmpje6 onder meer in op Spartacus. Dat blijkt uit 

de voice-over (o.a. “wij verdedigen waardig werk en komen op voor sociale 

bescherming. Gewoonweg, omdat het mensenrechten zijn”), maar eveneens 

uit de beelden. De video toont onder meer deze groep vrouwen met 

opgestoken vuist – een teken van verzet (zie ook bijv. Black Lives Matter).  

                                                           
6 © WSM. Te bekijken via YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt0TvR-H0mo
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Deproblematiserend counterframe 

Boetedoening 

De centrale stelling van het counterframe Boetedoening is dat de problemen in het 

Zuiden voor een groot deel te wijten zijn aan de handelingen van het Noorden. Hierbij wordt 

verwezen naar de koloniale periode, maar ook heden ten dage zorgt het gedrag van het Noorden 

ervoor dat de mensen in het Zuiden in slechte omstandigheden leven. Vooral het kapitalistische 

systeem wordt daarbij op de korrel genomen. Een deel van de oplossing is dat de burgers in het 

Noorden zich bewust moeten worden van hoe hun gedrag bijdraagt aan de problemen in het 

Zuiden, en dat ze stappen zetten om hun eigen gedrag aan te passen. Dat gaat dan bijvoorbeeld 

over ethisch consumeren. 

Bewust zijn van het eigen gedrag is echter niet voldoende. Het Noorden heeft immers 

misdaden begaan tijdens en na de kolonisatie. Ook vandaag worden er nog wantoestanden 

verdoezeld en witgewassen. Het Noorden claimt dat ze die fouten wil rechtzetten, maar als dat 

waar is, dan kan het niet zijn dat ontwikkelingssamenwerking gezien wordt als iets vrijwilligs, 

zoals het frame Een gegeven paard beargumenteert. Het Noorden is verplicht om aan 

ontwikkelingssamenwerking te doen, om vergeving te kunnen krijgen voor de gemaakte 

fouten.  

Het is aan het Zuiden om te bepalen op welke manier het Noorden haar schuld kan 

inlossen. Het Noorden heeft dus niet het recht om zelf te bepalen hoeveel het geeft en aan wie 

(in tegenstelling tot wat Een gegeven paard beweert). Vanuit deze redenering is het ook 

onaanvaardbaar dat het Noorden haar verplichtingen niet nakomt: ongeacht de situatie in 

landen in het Noorden moet men de beloofde 0.7% van het BNI spenderen aan ontwikkelings-

samenwerking, als aflossing voor de uitstaande schuld.  

 

 

 

 

 

 

 

Kerntekst uit de vragenlijst 

“Voor mij gaat ontwikkelingssamenwerking in essentie om het rechtzetten van de 

fouten van het Globale Noorden. Mensen in het Globale Zuiden ondervinden immers 

al lang de nadelen van het gedrag van het Noorden, zoals kolonisatie en de uitwassen 

van het kapitalisme. Het Noorden moet op de een of de andere manier de schade 

vergoeden en het leed verlichten.” 



32 
 

 

“Ontwikkelingshulp past niet in een progressieve agenda. Eenmaal deze illusie 

doorprikt is, kunnen we makkelijker nadenken over mondiale rechtvaardigheid 

vanuit onze eigen verantwoordelijkheid” – Jan Orbie, Apache, 14/08/2020 

“De erkenning van de leugen van de ‘hulp-na-roof-en-moord’ is het begin van het 

gesprek over hoe ongelijkheid, armoede en de verwoesting van het milieu 

gecreëerd zijn en niet uit de lucht zijn komen vallen (en dus ook te bevechten zijn). 

Want dat is de eigenlijke vraag en opdracht van solidariteit: ‘Hoe trekken we 

fouten uit het heden en uit het verleden recht?’ Niet: ‘Hoe maken we 

ontwikkelingssamenwerking beter?’” – Olivia Rutazibwa, MO*, 20/01/2020 

Ontwikkelingssamenwerking wordt in dit counterframe soms als deel van het 

probleem gezien omdat het te weinig de systeemfouten recht weet te trekken. 

Meer zelfs, ontwikkelingssamenwerking zou het status quo in stand houden 

en ervoor zorgen dat mensen niet kijken naar de onderliggende oorzaak, 

vanuit het idee dat ze via ontwikkelingssamenwerking toch “goed doen”. 

“Bijgevolg, vooraleer goed te doen en onze portemonnee boven te halen – en ons 

daarbij af te vragen welk goed doel dan wel het meest effectieve is – is het 

misschien veel belangrijker om te vermijden dat we slecht doen: door ons eigen 

gedrag aan te passen helpen we de ander ook vooruit, en dit zonder negatieve 

effecten” – Thomas Vervisch, Blog Humanistisch Verbond, 21/10/2019 

Eén van de oplossingen die het counterframe aanreikt is het bewust worden 

van de eigen verantwoordelijkheid. Voor landen gaat dat dan bijvoorbeeld 

over hoe hun gedrag in heden en verleden bijdraagt aan de ongelijkheid. 

Mensen moeten zich onder meer bewust worden van de impact die hun 

consumptiegedrag heeft. 

“De vraag is ook of men zo nodig aan boete moet doen voor het feit dat het moreel 

krediet van onder het koloniale juk te hebben geleefd intussen verkwanseld werd 

door postkoloniale machthebbers die de verantwoordelijkheid voor hun 

brokkenparcours al te graag afschuiven op de koloniale erfenis” – Bruno De 

Cordier, Doorbraak.be, 23/09/2019 

Bruno De Cordier geeft kritiek op het counterframe Boetedoening door te 

stellen dat de machthebbers in het Zuiden problemen afschuiven op het 

koloniale verleden om zo de aandacht af te leiden van hun eigen 

mismanagement. Dit argument kan gemakkelijk aangevuld worden vanuit 

verschillende problematiserende frames, bijvoorbeeld Een druppel op een 

gloeiende plaat en In eigen vlees snijden.  
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De rol van subjectiviteit 
Een framinganalyse is geen exacte wetenschap, waar er objectieve en onbetwistbare 

vaststellingen gebeuren. Subjectiviteit is inherent aan het analyseren van teksten, want mensen 

verwerken teksten actief. Ze gebruiken hun eigen meningen, ervaringen, attitudes, … om 

betekenis te geven aan wat er geschreven staat, te horen of te zien is (Gamson et al., 1992; Van 

Gorp, 2010). Daarom kunnen verschillende mensen eenzelfde fragment heel anders 

interpreteren. Het is ook goed mogelijk dat het publiek een heel andere boodschap ziet in het 

bericht dan degene die de zender eigenlijk wou overbrengen. Neem bijvoorbeeld het volgende 

voorbeeld, waarin een jonge man getuigt over zijn ervaringen tijdens een project in 

samenwerking met Caritas, waarvoor hij gedurende drie maanden in Oekraïne verbleef: 

“De grote meerwaarde aan ons project was volgens mij het doorgeven van onze 

‘westerse’ manier van denken.” – Krant Van West-Vlaanderen, 27/09/2019 

Waarschijnlijk wou deze man het counterframe In de steigers staan uitdragen: het 

project reikte de lokale bevolking kennis en technische assistentie aan zodat ze kan sleutelen 

aan de eigen samenleving. De uitspraak kan echter eveneens geïnterpreteerd worden als 

Superioriteitscomplex, omdat de man zegt dat de westerse manier van denken een meerwaarde 

betekent (in plaats van bijvoorbeeld de westerse “knowhow”). Het citaat lijkt dus te stellen dat 

de lokale denkwijzen minderwaardig zijn. Ook meer algemeen kunnen uitspraken en gedrag 

die vertrekken vanuit In de steigers staan toch geïnterpreteerd worden als 

Superioriteitscomplex. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de lokale bevolking niet om de 

aangeboden steun gevraagd heeft, wanneer de knowhow van het Noorden wordt voorgesteld 

als “de enige juiste” manier, wanneer men “neerkijkt” op de lokale manier van handelen, 

enzovoort.  

Ook andere (counter)frames kunnen heel anders geïnterpreteerd worden door 

verschillende partijen. Een beroemdheid kan uit goede bedoelingen naar het Globale Zuiden 

trekken om daar de acties van een ngo onder de aandacht te helpen brengen, maar het grote 

publiek kan dat zien als een stunt waarmee de beroemdheid zélf in de kijker wilt lopen 

(Berekend altruïsme). Een ngo die opkomt voor de rechten van mensen met een niet-

heteroseksuele geaardheid (Spartacus), kan door de plaatselijke machtshebbers beschuldigd 

worden van het opdringen van haar eigen waardesysteem (Superioriteitscomplex). Personen 

die hun professionele leven wijden aan ontwikkelingssamenwerking om de wereld een betere 

plaats te maken voor iedereen (Barmhartige Samaritaan), kunnen door anderen scheef 

aangekeken worden omdat zij daarvoor betaald krijgen (Berekend altruïsme). Deze 

voorbeelden wijzen er dus op dat communicatie vanuit counterframes niet per se “goed” of 

“veilig” is: ook goedbedoelde uitspraken vanuit de counterframes kunnen overkomen als 

bijvoorbeeld disrespectvol, ongehoord of egocentrisch. De ontvangers van deze boodschap 

kunnen er immers iets heel anders in zien. 

Ook het onderzoeksteam ontsnapt niet aan de invloed van subjectiviteit bij het lezen 

van de teksten, maar de gebruikte onderzoeksmethode (Van Gorp, 2010) probeert die 

subjectiviteit zoveel mogelijk aan banden te leggen. Dit gebeurt onder meer door een groot 

aantal teksten te analyseren, en door dat te doen op een systematische manier. Bovendien wordt 
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er niet enkel vertrouwd op de inschatting van één onderzoeker, maar werd het perspectief van 

andere relevante actoren meegenomen via overleg en workshops. 

Resultaten publieksbevraging 

Beschrijving van de steekproef 
In totaal vulden 1000 volwassen Vlamingen de vragenlijst volledig in. Zij werden 

gerekruteerd via het panel van het enquêtebureau Bilendi. Door middel van een weging werd 

deze steekproef representatief gemaakt voor de Vlaamse bevolking.  

De steekproef bestond uit 51.5% vrouwen en 48.1% mannen. Een klein aandeel (0.4%) 

van de respondenten gaf aan zich noch als man, noch als vrouw te identificeren. De jongste 

deelnemer aan dit onderzoek was 18 jaar oud, de oudste was 90 jaar oud. De gemiddelde leeftijd 

was 50.74 jaar. 

De deelnemers werden door het enquêtebureau opgedeeld in vier socio-economische 

groepen, op basis van hun opleiding en functie. De grootste groep deelnemers (29.4%) had de 

hoogste socio-economische status (SES). De groep met de één na hoogste SES bevatte 26.6% 

van de deelnemers, terwijl de twee laagste SES-groepen elk 22% van de deelnemers bevatten. 

Voor één deelnemer waren er niet voldoende data aanwezig om zijn of haar socio-economische 

status te bepalen. 

Op het einde van de vragenlijst werd aan de deelnemers gevraagd of zij geld doneren 

aan goede doelen die actief zijn in het buitenland. Bijna 1 op 3 deelnemers (33.2%) gaf aan dat 

nooit te doen. 28.7% van de deelnemers zei zelden te doneren, 24.5% gaf aan soms te doneren 

en 13.6% gaf aan regelmatig te doneren. Gemiddeld geloofden de deelnemers dat deze donaties 

eerder weinig impact hebben in het Globale Zuiden7 (M = 2.55, SD = 1.56).  

Het hoeft niet de verbazen dat de impact van de donaties als minder groot beschouwd 

wordt door mensen die minder vaak doneren.8 De groep die nooit doneert, is zeer pessimistisch 

over de mogelijke impact (M = 1.62). Ook wie zelden doneert, zegt dat de impact eerder beperkt 

is (M = 2.43). Mensen die soms doneren, hebben een score net boven het middelpunt van de 

schaal (M = 3.14) en lijken dus eerder neutraal te staan. Enkel zij die regelmatig doneren zijn 

duidelijk positief (M = 4.03). Ook hier valt echter op dat er nog voldoende ruimte voor 

verbetering is, aangezien deze score nog ver verwijderd is van het maximum van 6. 

De beoordeling van de frames en counterframes 
In de online vragenlijst kreeg elke deelnemer eerst willekeurig één van de 

problematiserende frames te lezen. Daardoor werd elk frame gemiddeld door 167 deelnemers 

beoordeeld.9 Elk counterframe werd door de volledige steekproef van 1000 deelnemers 

gelezen. Deelnemers gaven aan in welke mate ze het eens waren met het argument van het 

                                                           
7 Dit is een score op een schaal met minimum 0 en maximum 6, zodat 3 het middelpunt vormt. 
8 F(3, 995) = 127.14, p < .001 
9 Door de willekeurige toewijzing varieert het aantal deelnemers wel enigszins: Superioriteitscomplex (153 

deelnemers), Berekend altruïsme (168), In eigen vlees snijden (166), Een druppel op een gloeiende plaat 

(168), Oplichterij (178) en Een gegeven paard (167) 
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(counter)frame en hoe geloofwaardig ze dat argument vonden. Hiervoor gaven ze scores op 

een schaal van 0 tot 6.  

Tabel 1 geeft weer hoe de deelnemers elk van de frames en counterframes hebben 

beoordeeld. De deelnemers waren het over het algemeen meer eens met de counterframes dan 

met de problematiserende frames: met 3.89 op 6 is Een druppel op een gloeiende plaat het 

problematiserende frame dat op het meeste bijval kon rekenen. Vier van de zes counterframes 

behaalden echter een hogere score: De tandem (4.35), Spartacus (4.33), In de steigers staan 

(4.32) en Return on investment (4.23). Het counterframe Boetedoening viel duidelijk minder in 

de smaak bij de deelnemers. Zowel wat instemming als geloofwaardigheid betreft, scoort het 

onder het middelpunt van de schaal. Met andere woorden, men is het er eerder mee oneens en 

men vindt het argument eerder ongeloofwaardig. 

Vervolgens werd aan deelnemers gevraagd om via een reeks ja-nee-vragen aan te 

duiden welke emoties ze ervaren hadden bij het lezen van de tekst. Op basis van het onderzoek 

van Hudson en collega’s (2016, 2019) werd er geopteerd voor de volgende zes emoties: 

medelijden, afkeer, schuldgevoel, woede, solidariteit en hoop. Deelnemers konden eveneens 

aangeven dat ze geen enkele van de bovenstaande emoties hadden ervaren. Het is belangrijk 

om hier op te merken dat deze methode geen inzicht kan verschaffen over de reden waarom 

mensen deze emoties ervaren hebben (zie “Suggesties voor vervolgonderzoek”). Er zijn dus 

verschillende manieren om de resultaten met betrekking tot de emoties in Tabel 1 te verklaren. 

Niet geheel onverwacht veroorzaakten de problematiserende frames vaak afkeer, woede 

en medelijden, terwijl de counterframes bij veel mensen solidaire en hoopvolle gevoelens 

opwekten. Er zijn echter enkele opvallende uitzonderingen. Zo zorgde het frame In eigen vlees 

snijden ervoor dat meer dan een kwart van de deelnemers (27.2%) solidariteit ervaarde, wat 

beduidend meer is dan de andere problematiserende frames. Rekening houdend met het 

argument van het frame, zal het hier waarschijnlijk eerder gaan om solidariteit met de arme 

bevolking in het Globale Noorden, eerder dan solidariteit met mensen in het Globale Zuiden.  

Het counterframe Boetedoening riep dan weer opvallend vaker schuldgevoel, woede en 

afkeer op dan de andere counterframes, en de participanten voelden zich opvallend minder 

solidair en hoopvol na het lezen van het bericht. Dit suggereert dat er twee reacties zijn op dit 

counterframe: sommigen namen de boodschap ter harte en voelden zich schuldig over hoe zij 

bijdragen aan de problemen in het Zuiden, terwijl anderen afkerig stonden ten aanzien van het 

argument dat hen schuld treft. Deze negatieve gevoelens zijn een mogelijke verklaring waarom 

Boetedoening als enige counterframe maar weinig solidariteit en hoop wist op te wekken. 

 



 

Tabel 1 - Overzicht van de beoordeling van de zes frames en zes counterframes 

  
         

F
R

A
M

E
S

 

Een druppel op een gloeiende plaat 3.89 3.89 22.1% 22.3% 13.7% 24.9% 16.5% 14.2% 26.5% 

Oplichterij 3.70 3.65 16.2% 64.6% 4.7% 36.1% 10.6% 9.1% 13.5% 

In eigen vlees snijden 3.39 3.17 13.3% 21.2% 17.9% 16.2% 27.2% 12.1% 34.5% 

Een gegeven paard 2.40 2.49 14.2% 52.2% 7.3% 19.8% 10.0% 6.6% 23.8% 

Superioriteitscomplex 2.40 2.29 19.4% 48.1% 16.6% 18.3% 10.3% 7.6% 21.5% 

Berekend altruïsme 2.28 2.32 7.5% 59.8% 6.6% 20.5% 4.0% 3.1% 25.6% 

C
O

U
N

T
E

R
F

R
A

M
E

S
 De tandem 4.35 3.87 4.2% 1.9% 2.2% 1.0% 46.6% 49.1% 24.9% 

Spartacus 4.33 3.89 14.3% 4.7% 5.5% 7.1% 43.1% 39.6% 23.4% 

In de steigers staan 4.32 3.93 6.0% 2.9% 1.4% 1.0% 41.7% 52.2% 23.3% 

Return on investment 4.23 3.96 6.6% 2.5% 2.3% 1.1% 39.2% 45.3% 29.3% 

Barmhartige Samaritaan 3.65 3.39 23.1% 5.6% 8.6% 3.6% 45.0% 24.9% 23.5% 

Boetedoening 2.50 2.60 6.3% 19.7% 21.5% 14.7% 13.8% 10.0% 35.7% 

Noot: De scores in de twee eerste kolommen zijn op 6. De frames en counterframes zijn gerangschikt op basis van de scores op instemming.  

 

Legende 

 Instemming  Medelijden  Schuldgevoel  Solidariteit  Geen emoties 

 Geloofwaardigheid  Afkeer   Woede  Hoop   

3
6
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Wie is het eens met de problematiserende frames? 
Het is relevant om te weten wat het profiel is van mensen die het eens zijn met de 

problematiserende frames. Het is immers waarschijnlijk dat zij ook weinig positief zullen staan 

ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking. Op welke manieren verschillen zij van mensen 

die het oneens waren met de frames? 

Voor deze analyses werkten we met drie groepen. Ten eerste hebben we een groep van 

409 mensen die het in meer of mindere mate oneens waren met de problematiserende frames. 

Dat suggereert dat ze waarschijnlijk positief staan ten aanzien van ontwikkelings-

samenwerking, wat hun doneergedrag enigszins bevestigt. Waar slechts 38.1% van de hele 

steekproef soms of regelmatig geld doneert aan goede doelen die actief zijn in het buitenland, 

is dat in deze groep meer dan de helft (52.0%). Het rapport zal deze groep daarom aanduiden 

als medestanders. 

De tweede groep, die bestaat uit 161 deelnemers, heeft het neutrale antwoord 

aangeduid. Aangezien deze mensen (nog) geen uitgesproken mening lijken te hebben, zijn ze 

waarschijnlijk te overtuigen van het belang van ontwikkelingssamenwerking. Vandaar zouden 

we ze kunnen beschrijven als het beweegbare midden. Iets meer dan één op drie mensen in 

deze groep (36.9%) doneert soms of regelmatig geld aan goede doelen die actief zijn in het 

buitenland. 

De derde en grootste groep bevat 430 deelnemers, die het in meer of mindere mate eens 

waren met de problematiserende frames. Zij staan dus waarschijnlijk eerder negatief ten 

opzichte van ontwikkelingssamenwerking. Dat zien we ook terug in hun doneergedrag van 

deze sceptici: slechts één op vier (25.4%) zegt soms of regelmatig geld te doneren aan goede 

doelen die internationaal actief zijn. 

Figuur 1 – Band tussen geslacht en mate van instemming met de problematiserende 

frames. 

 

Een eerste analyse10 bestudeerde of er een verband was tussen het geslacht en de positie 

die mensen innamen ten opzichte van de problematiserende frames. Dat bleek echter niet het 

                                                           
10 χ2(2, N = 997) = 3.67, p = .160  

De groep respondenten die zich noch als man, noch als vrouw identificeren, is te klein om er statistisch 

betekenisvolle uitspraken over te doen. Vandaar werden deze deelnemers niet opgenomen in deze 

analyse. 
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geval te zijn. Met andere woorden, de verhouding tussen mannen en vrouwen verschilde niet 

significant tussen de drie groepen (zie Figuur 1).  

Er bleek wel een significant verschil te zijn qua leeftijd: de analyse11 toonde aan dat de 

medestanders gemiddeld 48.21 jaar oud zijn. Daarmee zijn ze significant jonger dan zowel de 

mensen die tot het beweegbare midden behoren (52.82 jaar oud) en de sceptici (52.36 jaar oud). 

Kortom, dit geeft aan dat oudere mensen minder positief staan ten opzichte van 

ontwikkelingssamenwerking dan jongere mensen.  

Figuur 2 – Band tussen socio-economische status en mate van instemming met de 

problematiserende frames. 

 

Ten slotte bleek er ook een sterke samenhang te zijn tussen socio-economische status 

en de instemming met de problematiserende frames.12 Zoals Figuur 2 weergeeft, is meer dan 

de helft van de mensen in de hoogste socio-economische klasse (1) een medestander. Met 

andere woorden, wie hoger opgeleid is en/of een hogere functie bekleedt, staat waarschijnlijk 

eerder positief ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking. Hoe lager de socio-economische 

status, hoe groter het aandeel van de sceptici wordt. In de laagste socio-economische klasse (4) 

staat meer dan de helft van de mensen sceptisch ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking. 

  

                                                           
11 F(2, 996) = 8.28, p < .001 
12 χ2(6, N = 998) = 62.23, p < .001 

Er was 1 deelnemer voor wie er geen data beschikbaar waren om zijn of haar sociale-economische 

status te bepalen. Vandaar werd deze deelnemer buiten beschouwing gelaten in deze analyse. 
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Tabel 2 – In welke mate zijn de drie groepen het eens met de counterframes? (scores op 

een schaal van 0 tot 6) 

 Medestanders 

(n = 409) 

Beweegbare 

Midden 

(n = 161) 

Sceptici 

(n = 430) 

In de steigers staan 4.68 4.37 3.94 

De tandem 4.72 4.61 3.90 

Barmhartige Samaritaan 3.98 3.80 3.28 

Return on Investment 4.37 4.32 4.07 

Spartacus 4.57 4.35 4.10 

Boetedoening 2.80 2.76 2.11 

Noot: In elke cel wordt het gemiddelde afgebeeld. De schaal heeft een minimum van 0 en een 

maximum van 6. Met andere woorden, een score van 3 is het middelpunt. Hogere scores tonen 

aan dat men het meer eens is met de stelling van het counterframe.  

Er was ook een verschil in de mate waarin deze drie groepen instemden met de 

counterframes (zie Tabel 2). We zien dat de drie counterframes die de medestanders van 

ontwikkelingssamenwerking het meest kunnen bekoren (aangeduid in verschillende gradaties 

van blauw), ook ingang vinden bij het beweegbare midden. Concreet waren dit De tandem, In 

de steigers staan en Spartacus. De sceptici waren het echter het meest eens met Spartacus, 

Return on investment en In de steigers staan. Kortom, deze drie counterframes lijken beter 

geschikt om te communiceren naar tegenstanders van ontwikkelingssamenwerking. 

Tabel 3 – Wat vonden de drie groepen van de kracht van de counterframes als 

tegenargument voor de problematiserende frames? (scores op een schaal van 0 tot 6) 

 Medestanders 

(n = 409) 

Beweegbare 

Midden 

 (n = 161) 

Sceptici 

(n = 430) 

In de steigers staan 4.33 3.79 3.45 

De tandem 4.18 3.94 3.31 

Barmhartige Samaritaan 3.31 3.31 2.85 

Return on Investment 3.99 3.73 3.51 

Spartacus 3.97 3.62 3.42 

Boetedoening 2.71 2.67 2.36 

Noot: In elke cel wordt het gemiddelde afgebeeld. De schaal heeft een minimum van 0 en een 

maximum van 6, waardoor 3 het middelpunt van de schaal vormt. Hogere scores tonen aan dat 

men het counterframe een krachtiger tegenargument vindt voor de problematiserende frames. 
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Ongeveer hetzelfde beeld komt terug wanneer specifiek gepeild werd naar de kracht 

van de counterframes als argument tegen de problematiserende frames (zie Tabel 3). Net als 

bij de vorige tabel, valt het op dat het counterframe Boetedoening van alle drie groepen een 

score onder het middelpunt krijgt. Met andere woorden, de gemiddelde deelnemer is het oneens 

met de kerntekst van dit counterframe en gelooft ook niet dat het een afdoend tegenargument 

kan bieden tegen de problematiserende visies op ontwikkelingssamenwerking. Globaal 

genomen komt In de steigers staan dus het beste uit het onderzoek, want het vindt aansluiting 

bij zowel medestanders, sceptici als bij het beweegbare midden.  

Inschatting van de counterframes als tegenargument tegen specifieke 

problematiserende frames 
Elke deelnemer kreeg één problematiserend frame te zien, en werd vervolgens gevraagd 

om de argumenten van alle zes counterframes af te wegen tegen het argument van het 

problematiserende frame. Het is daarom mogelijk om een beeld te schetsen van welk 

counterframe het meest krachtige tegenargument kan bieden tegen elk van de zes 

problematiserende frames (zie Tabel 4). Zo kunnen we bijvoorbeeld aflezen dat Een druppel 

op een gloeiende plaat – het problematiserende frame dat op het meeste instemming kon 

rekenen – het best gecounterd kan worden via Return on investment, De tandem of Spartacus. 

Tabel 4 – Welk counterframe is het meest geschikt om de problematiserende frames mee 

te counteren? 

 

S
u
p
er

io
ri

te
it

sc
o
m

p
le

x
 

B
er

ek
en

d
 a

lt
ru

ïs
m

e 

In
 e

ig
en

 v
le

es
 s

n
ij

d
en

 

E
en

 d
ru

p
p
el

 o
p
 e

en
 

g
lo

ei
en

d
e 

p
la

at
 

O
p
li

ch
te

ri
j 

E
en

 g
eg

ev
en

 p
aa

rd
 

N  153 168 166 168 178 167 

In de steigers staan 4.21 4.15 3.46 3.53 3.65 4.24 

De tandem 3.95 3.95 3.64 3.57 3.56 3.94 

Barmhartige Samaritaan 3.10 3.34 3.05 2.89 3.14 3.17 

Return on Investment 3.88 3.90 3.51 3.64 3.60 3.94 

Spartacus 3.72 3.83 3.46 3.56 3.70 3.79 

Boetedoening 2.74 2.46 2.52 2.32 2.53 2.76 

Noot: In elke cel wordt het gemiddelde afgebeeld. De schaal heeft een minimum van 0 en een maximum van 

6, waardoor 3 het middelpunt van de schaal vormt. Hogere scores tonen aan dat men het counterframe een 

krachtiger tegenargument vindt voor het overeenkomstige problematiserende frame. 
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Communicatieadvies 

Hanteer een consistente framemix in de communicatie van de organisatie 
Dit rapport laat organisaties toe om hun eigen communicatie te bestuderen en na te gaan 

welke (counter)frames ze momenteel gebruiken. Dit laat hen toe om te reflecteren of ze 

daarmee geen ongewenste associaties uitlokken, en om na te denken op welke (counter)frames 

ze meer zouden willen inzetten. Praktisch zou dit kunnen betekenen dat een organisatie een 

eigen kernboodschap formuleert, waarin vervat zit wat voor haar de essentie is van 

ontwikkelingssamenwerking en hoe ze haar eigen rol daarin ziet. Die puntig geformuleerde 

kernboodschap kan dan bewust een problematisering bevatten vanuit één of meerdere van de 

frames uit het overzicht, en een deproblematiserende oplossing aanreiken vanuit één of 

meerdere counterframes. 

Het is belangrijk om een consistente boodschap uit te dragen in de communicatie, en 

idealiter worden dezelfde (counter)frames gebruikt in alle communicatie van de organisatie. 

Het kan immers vragen oproepen als een organisatie bijvoorbeeld in haar 

fondsenwervingscampagnes sterk inzet op Return on investment, terwijl dat counterframe 

anders nooit gebruikt wordt. Dit zou immers kunnen aangeven dat de organisatie weinig 

authentiek communiceert, en enkel zegt wat ze denkt dat het publiek wilt horen in een bepaalde 

context. 

Uiteraard is het niet altijd mogelijk om telkens dezelfde (counter)frames te gebruiken. 

Zo zal een financieel jaarverslag door de opzet sowieso het counterframe Return on investment 

oproepen, zelfs wanneer de organisatie daar normaliter weinig of niet op inzet. Desalniettemin 

kan een organisatie ook dan proberen haar (counter)frames mee naar voor te schuiven, 

bijvoorbeeld in de begeleidende tekst of door strategisch te kiezen voor bepaalde termen. 

11.11.11 duidt bijvoorbeeld in haar jaarverslag van 2019 aan dat 22% van de uitgaven uit 

fondsenwerving gaat naar “partnerwerking in het Zuiden”. Door deze term te gebruiken in 

plaats van het neutralere “werking in het Zuiden” kan de organisatie toch het counterframe De 

tandem oproepen. Op die manier is het mogelijk om een boodschap uit te dragen die consistent 

is met de bredere visie van de organisatie. 

Combineer culturele frames om een genuanceerder verhaal te brengen 
Elk frame en counterframe bevat een kern van waarheid, maar geeft slechts een 

beperkte blik op ontwikkelingssamenwerking. Het is dus niet mogelijk om aan de hand van 

één enkel (counter)frame een genuanceerd beeld te schetsen van ontwikkelingssamenwerking. 

Om die nuance toch te kunnen brengen, is het dus beter om verschillende (counter)frames te 

combineren. 

Er is zeker een strategisch voordeel aan een gemeenschappelijk communicatiekader 

voor de sector van ngo’s die begaan zijn met ontwikkelingssamenwerking. Als zij ‘met één 

stem spreken’ dan zal dat hun boodschap versterken. Het kan dus zeker een waardevolle 

oefening zijn om met de volledige sector te bepalen of er geen frames of counterframes zijn 

waar iedereen zich in kan vinden, om die dan als sector consistent uit te dragen. Zeker indien 

verschillende ngo’s samenwerken aan een project, moeten zij hun gezamenlijke ‘framemix’ 

samenstellen en die consistent uitdragen. 
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Het is echter zeer belangrijk dat organisaties authentiek kunnen communiceren, vanuit 

hun eigen missie, visie en waardenkader. Het gemeenschappelijk communicatiekader mag dus 

zeker geen dwangbuis zijn. Wanneer ze communiceren over hun eigen organisatie en 

activiteiten, moeten ze de vrijheid krijgen om voor zichzelf uit te maken welke frames en 

counterframes ze gebruiken in hun communicatie, zodat die hun identiteit waarheidsgetrouw 

uitdraagt. Deze aanpak zal zorgen voor een zeer divers en genuanceerd beeld van 

ontwikkelingssamenwerking. Op die manier kan de sector ook een meer divers publiek 

aanspreken. Zo suggereerde de publieksbevraging dat de mensen die eerder negatief staan ten 

opzichte van ontwikkelingssamenwerking het vooral eens zijn met Spartacus, Return on 

investment en In de steigers staan. Binnen een sector met een divers framegebruik zullen er 

zeker organisaties zijn die met hun verhaal deze groep mensen kunnen aanspreken, terwijl 

andere organisaties zich dan specifieker kunnen richten op mensen die 

ontwikkelingssamenwerking wel reeds gunstig gezind zijn, bijvoorbeeld vanuit het 

counterframe De tandem. 

Nomen est omen 
In het meest extreme geval kan één strategisch gekozen woord een frame triggeren: zo 

is het voldoende om genetisch gemanipuleerde organismen aan te duiden als “Frankenfood” 

om de hele achterliggende redenering over te brengen. Het is dan ook belangrijk dat er 

voldoende aandacht besteed wordt aan de gebruikte terminologie, en dat er nagedacht wordt of 

die terminologie past bij het (counter)frame dat een organisatie wenst uit te dragen.  

Zo suggereert de term “ontwikkelingssamenwerking” dat het Globale Zuiden nog niet 

(voldoende) ontwikkeld is. Deze term botst dus bijvoorbeeld met de redenering van De tandem, 

want het is moeilijk om te zien hoe “onderontwikkelde” landen een gelijkwaardige partner 

kunnen zijn van de “ontwikkelde” landen. Organisaties die communiceren vanuit De tandem 

kunnen opteren voor alternatieven zoals “internationale samenwerking”, “mondiale 

samenwerking” of “grenzeloze samenwerking”. De term “donorland” kan passen in onder meer 

Een gegeven paard, In de steigers staan of Return on investment, maar botst met de 

redeneringen van bijvoorbeeld De tandem en Spartacus. Termen zoals “partnerlanden” of 

“bondgenoten” zijn beter om het verhaal van deze counterframes scherp te stellen. 

De sector kan overleggen in welke mate het wenselijk is dat de partners verschillende 

of net gelijke termen hanteren, maar ook hier is het belangrijk dat er authentiek wordt 

gecommuniceerd vanuit de eigen identiteit. Eén ngo kan bijvoorbeeld “over de grenzen heen 

samenwerken met partnerorganisaties” (De tandem), terwijl een andere ngo “over de grenzen 

heen investeert in getalenteerde mensen” (Return on investment). Deze diversiteit in 

terminologie geeft waarschijnlijk een meer genuanceerde en accuratere weergave van de 

werkelijkheid. Wanneer er gezegd zou worden dat al deze organisaties aan 

“ontwikkelingssamenwerking” doen, lijkt het immers dat ze allemaal exact hetzelfde doen, 

terwijl er wel degelijk een rijke diversiteit is van hoe deze organisaties zich concreet inzetten 

voor het Zuiden.  

Daarmee is niet gezegd dat elke ngo dan maar los van anderen een eigen terminologie 

moet ontwikkelen, want een overaanbod van synoniemen kan zorgen voor verwarring bij het 
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publiek. Als één ngo aan “globale samenwerking” doet, een andere aan “internationale 

samenwerking” en een derde aan “mondiale samenwerking”, kan dat ervoor zorgen dat het 

publiek onbewust andere associaties maakt, of zelfs onterecht verwacht dat er subtiele 

verschillen zijn tussen wat deze organisaties doen. Organisaties die vanuit dezelfde 

(counter)frames redeneren, kunnen daarom beter onderling afstemmen zodat ze een 

gelijkaardige terminologie gebruiken – zeker wanneer ze aan een gezamenlijk project werken.  

Kort samengevat is het zeker voordelig om specifieke woorden te hebben om zaken te 

beschrijven die betekenisvol van elkaar verschillen (bijv. ontwikkelingssamenwerking is niet 

hetzelfde als mondiale samenwerking). Het is echter weinig zinvol om verschillende 

synoniemen te hebben wanneer die min of meer hetzelfde concept beschrijven (bijv. mondiale 

samenwerking en globale samenwerking). 

Frames en counterframes, geen zwart-wit-verhaal 
Op het eerste gezicht lijkt het logisch dat men de problematiserende frames koste wat 

het kost moet vermijden, en dat men zoveel mogelijk moet inzetten op de counterframes. In 

realiteit is het gebruik van (counter)frames echter geen zwart-wit-verhaal. Zowel 

problematiserende frames als deproblematiserende counterframes hebben hun nut, en beide 

kunnen op een meer of minder problematische manier gebruikt worden.  

De problematiserende frames verwijzen naar échte problemen: er zijn zeker 

voorbeelden te vinden van middelen die inefficiënt werden ingezet, corruptie, communicatie 

die mensen in het Zuiden afschildert als hulpeloze slachtoffers, enz. Het publiek is vaak op de 

hoogte van deze problemen – zij consumeren immers niet alleen communicaties van ngo’s, 

maar krijgen ook vanuit andere bronnen informatie over ontwikkelings-samenwerking. Een 

ngo die enkel communiceert vanuit counterframes loopt het risico een verhaal te brengen dat 

als te rooskleurig, wollig en ongeloofwaardig wordt gezien. In het beste geval zal men 

concluderen dat de ngo zeer naïef is en geen oog heeft voor wat er allemaal misloopt (Een 

druppel op een gloeiende plaat). In het slechtste geval zal men de ngo ervan beschuldigen de 

mensen moedwillig te misleiden (Oplichterij). 

Het problematische aspect van de problematiserende frames is dat de hele sector wordt 

vereenzelvigd met het gedrag van enkelingen. Maar dat wilt dus niet zeggen dat ngo’s in 

respons deze problemen dan maar volledig onder de mat moeten vegen, vanuit een overtuiging 

dat de problematiserende frames verkeerd zijn en vermeden moeten worden. Ongetwijfeld zijn 

ngo’s het in principe eens met het uitgangpunt van de problematiserende frames: het kan niet 

de bedoeling zijn dat ontwikkelingssamenwerking de plaatselijke cultuur vertrappelt en 

mensen als hulpeloze slachtoffers behandelt (Superioriteitscomplex), dat er een verborgen 

agenda zit achter de projecten (Berekend altruïsme of Oplichterij), dat het ten koste zou gaan 

van sociale zekerheid in het Noorden (In eigen vlees snijden), dat het geld uit ramen en deuren 

gegooid wordt (Een druppel op een gloeiende plaat) of dat men vijandig reageert op mensen 

met goede bedoelingen (Een gegeven paard). Waarschijnlijk zijn de meeste ngo’s het eens dat 

die problemen moeten opgelost worden, mochten ze zich stellen. Ngo’s kunnen deze 

problematiserende frames dan ook aangrijpen om te proberen om een connectie te maken met 

sceptici, door te erkennen dat deze problemen bestaan. Vervolgens kunnen de ngo’s 
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beargumenteren dat ze deze uitzonderingen aanpakken, en/of dat de ngo een aanpak hanteert 

om deze problemen zoveel mogelijk te vermijden.  

Vorig onderzoek heeft aangetoond dat een korte erkenning van de frames van de 

tegenpartij als inleiding van het eigen argument al kan zorgen voor een daling van affectieve 

polarisatie (Van Gorp, Van Hove, Figoureux & Vyncke, 2020). Hier zien we een voorbeeld 

van hoe dat in praktijk kan gebeuren: 

“Natuurlijk zijn ngo’s niet heiliger dan de paus maar ze worden wel strenger en meer 

gecontroleerd dan eender welk bedrijf. Als je zeker wil zijn over wat er met je geld 

gebeurt, kan je niet beter zitten.” 

- FOS ngo, Vlaams ABVV, Socialistische Mutualiteiten (mei 2019) 

Problematiserende frames zijn dus niet inherent verkeerd of te vermijden. Aan de 

andere kant is het ook zeker niet het geval dat communicatie “goed” is omdat ze enkel 

counterframes gebruikt. Zo verliest de organisatie namelijk de mogelijkheid om de 

problematiserende frames te kaderen of te weerleggen.  

Verder kunnen de counterframes ook op een problematische manier ingezet worden of 

aanleiding geven tot problematisch gedrag, zoals aangetoond wordt in de volgende 

voorbeelden. Antropoloog Stirrat (2008) waarschuwt dat de ngo-medewerkers ook vandaag de 

dag in de val van het Superioriteitscomplex kunnen trappen. Specifiek stelt hij dat ngo’s 

mensen willen verlossen van “onwetendheid, armoede, marginalisering, en onrecht” (i.e. 

Spartacus en Barmhartige Samaritaan). Volgens Stirrat steunen ze daarbij op “de 

ontwikkelingsorthodoxie”, waarin bijvoorbeeld gefocust wordt op participatie, empowerment, 

en sensitiviteit met betrekking tot gender (p. 414). Stirrat stelt dat men deze waarden als 

absoluut en onbetwistbaar beschouwt, en dat de ngo-medewerkers zich daarom gedragen als 

“moderne missionarissen”, die de mensen in Zuiden gaan “bekeren” naar de waarden waarvan 

zij denken dat het de juiste zijn. 

Ook Return on investment kan problematisch gebruikt worden, en aanleiding geven tot 

heel ‘kille’ beslissingen, waar er enkel nog rekening gehouden wordt met key performance 

indicators. In een extreme vorm kan het counterframe immers gebruikt worden om te 

beargumenteren dat projecten die niet voldoende presteren, stopgezet moeten worden, 

ongeacht hoe die stopzetting de lokale bevolking zou benadelen (bijv. een schoolproject dat 

stopgezet wordt waardoor verschillende jongeren plots hun opleiding niet meer kunnen 

afronden).  

Feiten en gegevens zijn niet zo krachtig als men zou kunnen denken 
In realiteit is de overtuigingskracht van feiten en statistieken beperkt (Druckman & 

Bolsen, 2011). Cijfers en feiten op zich zijn immers betekenisloos, en kunnen heel anders 

geïnterpreteerd worden afhankelijk van het frame dat het individu gebruikt (Gamson et al., 

1992). Neem bijvoorbeeld het gegeven dat België in 2019 0.42% van haar BNI aan 

ontwikkelingssamenwerking besteedde (OECD, 2020). Dat is een vaststaand gegeven, dat 

echter heel anders kan ingevuld worden afhankelijk van het frame of counterframe dat men 

hanteert.  
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Groen (n.d.) stelt in haar standpunten dat het “onaanvaardbaar” is dat de regering “de 

wet aan haar laars lapt”, aangezien “ons land wettelijk verplicht is om 0.7% van het Bruto 

Nationaal Product aan ontwikkelingssamenwerking te besteden”. CNCD-11.11.11 (De 

Standaard, 25/09/2019) gebruikt gelijkaardige argumenten, maar vult verder aan: de 

organisatie stelt dat een aanzienlijk deel van de middelen wordt gebruikt voor projecten waar 

België zelf de begunstigde is (zoals de opvang van asielzoekers), en dat de Belgische 

ontwikkelingshulp te weinig is aangepast aan de realiteit in de meest kwetsbare landen. 

Kortom: niet alleen is het budget te laag, maar de middelen worden bovendien niet optimaal 

ingezet.  

Andere actoren zien echter weinig graten in het gegeven dat België niet 0.7% van haar 

BNI besteedt aan ontwikkelingssamenwerking. Voormalig N-VA-kamerlid Rita Bellens 

(Doorbraak.be, 17/05/2019) gebruikt het frame Superioriteitscomplex om de traditionele ODA 

(Official Developmental Aid) aan te klagen als paternalistisch, en daarbij problematiseert ze 

ook de 0.7%-norm. Volgens haar vormt deze norm een onderdeel van het “aflopende verhaal” 

van de verouderde vorm van ontwikkelingssamenwerking, die louter gefinancierd wordt door 

de overheid. Aangezien we “op termijn moeten afstappen” van deze vorm van ODA, is het 

helemaal geen probleem dat België de norm van 0.7% niet haalt. Voormalig minister van 

Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) is ook geen voorstander van de 

0.7%-norm. In Humo (15/01/2019) zegt hij dat de 0.7%-norm uit de jaren ’70 dateert en dus 

achterhaald is. Bovendien redeneert hij vanuit het counterframe Return on investment dat méér 

investeren niet per se leidt tot betere resultaten. “Het is vooral belangrijk wát je met dat geld 

doet”, stelt hij. Om dat argument kracht bij te zetten, voegt De Croo eraan toe dat België het 

tweede efficiëntste donorland is volgens het Overseas Development Institute. Daarmee geeft 

hij dus aan dat het helemaal niet problematisch is dat België de “achterhaalde” 0.7%-norm niet 

haalt – sterker zelfs, het zou zelfs een uiting kunnen zijn van hoe efficiënt de Belgische Staat 

haar middelen kan inzetten, omdat ze met weinig middelen toch veel kan bereiken. 

Dit voorbeeld geeft aan hoe eenzelfde gegeven een heel andere betekenis kan krijgen 

wanneer het bekeken wordt vanuit verschillende frames of counterframes. Vandaar is de 

overtuigingskracht van feiten eerder beperkt: de ontvanger kan (en zal) kiezen voor een 

interpretatie die ervoor zorgt dat het feit past in zijn of haar bestaande zienswijze (motivated 

reasoning, zie bijv. Druckman & Bolsen, 2011). Om ethisch te communiceren blijft het 

natuurlijk belangrijk om feiten te hebben om je argumenten mee te staven, maar die feiten zijn 

op zich niet voldoende om het publiek van gedachten te doen veranderen. Voor- en 

tegenstanders van ontwikkelingssamenwerking zullen namelijk een heel andere betekenis 

geven aan die feiten om te zorgen dat ze netjes passen binnen de eigen zienswijze. 

… dus werk met geloofwaardige bronnen en erken dat er vanuit verschillende 

culturele frames naar de kwestie gekeken kan worden 
Als feiten, statistieken en data op zich niet voldoende zijn om mensen van gedachten te 

doen veranderen, wat helpt dan wel? De literatuur rond framing geeft aan dat geloofwaardige 

bronnen de overtuigingskracht van een argument kunnen verhogen (bijv. Druckman, 2001). 

Het kan dan ook een goed idee zijn om mensen of experts uit het Globale Zuiden aan het woord 

te laten over de positieve impact die ontwikkelingssamenwerking gehad heeft. Hoe meer 
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onafhankelijk deze bron werkelijk is, hoe geloofwaardiger. Let echter op met schijnbaar 

onafhankelijke bronnen, die ingeschakeld worden om het voor de organisatie op te nemen, 

maar die in werkelijkheid ‘front groups’ of ‘astroturfing’ zijn.13 Als ze ontmaskerd worden, 

kan dat reputatieschade opleveren. Zo moeten journalisten die op kosten van of in 

samenwerking met ngo’s reportages maken vrij hun werk kunnen doen.  

Ten tweede draagt ook het gebruik van cultureel ingebedde frames – zoals degenen die 

besproken werden in dit rapport – bij aan de overtuigingskracht van argumenten. Door culturele 

elementen te gebruiken, voelt een argument natuurlijker en vertrouwder aan. Bovendien zullen 

mensen zelf de redenering kunnen aanvullen, zodat een tekst veel meer kan zeggen dan wat er 

letterlijk staat. Verderop in deze communicatie-adviezen wordt er echter op gewezen dat het 

soms riskant kan zijn om bepaalde zaken onuitgesproken te laten. 

Verder kan het een goed idee zijn om spontaan aan te geven dat er verschillende 

perspectieven mogelijk zijn. Lobbyisten raden bijvoorbeeld aan om niet enkel de eigen kant 

van het verhaal te vertellen, maar om ook de standpunten van anderen accuraat weer te geven 

(McGrath, 2006). Vervolgens beargumenteert men dan waarom de eigen invalshoek de beste 

is. Het feit dat men eerlijk is en men erkent dat er andere invalshoeken zijn, maakt boodschap 

effectiever.  

Om terug te grijpen naar het voorbeeld van de 0.7%-norm, kan een ngo dus erkennen 

dat veel mensen – onder andere Alexander De Croo – het zeer belangrijk vinden dat er efficiënt 

met de middelen omgesprongen wordt. Uiteraard is niemand voorstander van verkwisting. De 

Croo reikt zélf een argument aan dat er in Belgische context moeilijk van verkwisting 

gesproken kan worden: de Belgische ontwikkelingssamenwerking is immers op één na de 

meest efficiënte ter wereld. Dus waarom niet meer investeren in zo’n performante “belegging”?  

Erken de frames van tegenstanders in dialoog, en introduceer daarna je eigen 

perspectief 
Uit de vragenlijst bleek dat er een belangrijk aandeel mensen is dat weinig liefde heeft 

voor ontwikkelingssamenwerking. In hun communicatie zullen deze personen waarschijnlijk 

een heel problematiserend beeld uitdragen, waar ngo’s het niet mee eens zullen zijn. Maar hoe 

kan er daarop gereageerd worden? En moet dat wel? 

Ten eerste is het belangrijk om met mensen in dialoog te blijven gaan, zelfs met mensen 

die er een heel andere mening op nahouden. Hoewel het comfortabel is om voor het koor te 

preken, zal die strategie er niet voor zorgen dat er méér mensen met een enthousiaste blik naar 

ontwikkelingssamenwerking zullen kijken. Bovendien kan die strategie bijdragen aan 

polarisatie, aangezien enkel medestanders dan positieve zaken zullen horen over 

                                                           
13 Een front group is een schijnbaar onafhankelijke groep die de belangen van de organisatie behartigt. De 

Amerikaanse National Rifle Association (NRA) wordt er bijvoorbeeld van beschuldigd om een front group 

te zijn. De NRA lijkt immers onafhankelijk te zijn, maar zou in realiteit orders krijgen van de 

wapenindustrie. Astroturfing is een soortgelijk fenomeen: op vraag van een organisatie kaarten (schijnbaar 

onafhankelijke) individuen een issue aan om zo de indruk te wekken dat er een breed draagvlak is bij de 

bevolking. De kernindustrie zou bijvoorbeeld een groep mensen in kunnen huren om zich op sociale media 

negatief uit te laten over de kernuitstap, zonder daarbij te vertellen dat ze dat doen op vraag van de 

kernindustrie.  



47 
 

ontwikkelingssamenwerking, terwijl sceptici enkel negatieve informatie te horen krijgen. 

Daarom is het belangrijk om ook sceptici te proberen bereiken. Misschien zal het niet mogelijk 

zijn om hen tot medestanders te maken, maar indien zij zich gehoord voelen in hun kritieken 

is de kans kleiner dat zij negatieve berichten de wereld in gaan sturen. Die kunnen er voor 

zorgen dat het beweegbare midden – of zelfs sommige medestanders – een negatiever beeld 

zullen krijgen over ontwikkelingssamenwerking. 

We zagen hierboven al dat het een goed idee is om (kort) het frame van de tegenpartij 

te erkennen, omdat een erkenning van het standpunt van de ander de affectieve polarisatie kan 

doen verminderen. De problematiserende frames werpen namelijk hun licht op echte 

problemen binnen ontwikkelingssector, dus zal het een krachtig signaal zijn om oprecht toe te 

geven wanneer er fouten zijn gemaakt. Ngo’s kunnen vervolgens beargumenteren dat de 

problemen niet wijdverspreid zijn, of kunnen dan aangeven hoe ze zelf deze problemen 

vermijden of opvangen. 

Eigen onderzoek in de context van psychische aandoeningen (Vyncke & Van Gorp, 

2018, 2020) heeft uitgewezen dat het een goed idee is om het frame van de tegenpartij eerst op 

een rustige en respectvolle manier te weerleggen. Daarvoor kan men feiten en gebruiken, maar 

herinner dat dat waarschijnlijk niet zal volstaan. Er moet vervolgens een eigen counterframe 

geïntroduceerd worden om een alternatief perspectief te bieden. Tabel 4 kan strategisch inzicht 

verlenen welk counterframe waarschijnlijk het meest overtuigende antwoord kan bieden op het 

frame van een criticus. Het is belangrijk om voldoende ruimte te besteden aan de eigen 

counterframe(s): het argument van deze deproblematiserende perspectieven is misschien 

minder bekend bij het publiek en moet daarom duidelijk en zo eenvoudig mogelijk worden 

overgebracht. Een tekst kan dus best de argumenten van de tegenstanders kort weerleggen, om 

vervolgens uitgebreid het alternatieve perspectief van de organisatie uit de doeken te doen.  

De volgende twee voorbeelden vatten het bovenstaande communicatieadvies samen. 

Beide fragmenten beginnen met een erkenning van het standpunt van de tegenstander, 

vervolgen door aan te duiden waar de redenering niet echt hout snijdt, en sluiten af door 

counterframes te introduceren.  

Weerlegging van Superioriteitscomplex, vanuit In de steigers staan 

“Ik ben het met je eens dat alle projecten moeten opgezet worden met 

respect voor de lokale bevolking, haar tradities en cultuur. Het klopt dat 

ontwikkelingssamenwerking in het verleden daar soms te weinig rekening mee 

hield. Maar die tijd ligt inmiddels achter ons. Onze organisatie betrekt altijd de 

lokale bevolking bij de projecten. Zij geven het project concreet vorm en wij 

ondersteunen hen om hun visie waar te maken. Neem bijvoorbeeld […]”  
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Weerlegging van Een druppel op een gloeiende plaat, vanuit Return on investment, met 

overgang naar Spartacus 

“Het is uiteraard belangrijk dat de beschikbare middelen zo efficiënt 

mogelijk ingezet worden. Niemand heeft te winnen bij verspilling. Je kan de 

Belgische ontwikkelingssamenwerkingssector echter moeilijk verwijten dat we het 

geld uit ramen en deuren naar buiten gooien. We maken jaarlijks een jaarverslag 

waarin we onze inkomsten en uitgaven uit de doeken doen. Bovendien worden we 

streng en vaak gecontroleerd – vaker dan eender welk bedrijf.14 Als er dus een 

project zou zijn dat nauwelijks resultaten boekt, grijpen we in. Mede daardoor 

noemt het Overseas Development Institute België zelfs het op één na efficiëntste 

donorland ter wereld! We dragen efficiëntie dus hoog in het vaandel. Maar we 

vinden het minstens even belangrijk dat onze projecten bijdragen aan de 

emancipatie van de lokale bevolking, want […]” 

Maak je redenering expliciet, want niet iedereen vertrekt vanuit hetzelfde 

referentiekader 
Mensen zijn geneigd om hun verkozen perspectief te beschouwen als een feitelijke en 

correcte weergave van de werkelijkheid. Met andere woorden, als het enige juiste culturele 

frame. Om die reden is het gemakkelijk om uit het oog te verliezen hoe mensen die niet dezelfde 

frames hanteren uitspraken anders kunnen interpreteren. In een vorig onderdeel zagen we al 

hoe de feiten vanuit verschillende frames anders geïnterpreteerd kunnen worden, maar dus ook 

de eigen uitspraken zijn niet veilig voor herinterpretatie. Als voorbeeld werken we met het 

volgende fragmentje van de hand van CNCD-11.11.11 uit De Standaard (25/09/2019): 

 “De Belgische ontwikkelingshulp is te weinig aangepast aan de kwetsbaarste landen, 

zegt de organisatie, die onder andere verwijst naar ‘blending’. Blending wil zeggen dat 

een mix van publieke en privémiddelen wordt gebruikt voor ontwikkelingsprojecten. 

Maar studies wijzen uit dat die niet aangepast zijn aan de realiteit in die landen, aldus 

11.11.11” 

CNCD-11.11.11 redeneert vanuit haar eigen framemix en laat bepaalde zaken 

onuitgesproken, in de gedachte dat de lezers die zaken wel op dezelfde manier zullen invullen. 

Ten eerste is “de realiteit in die landen” een vage bewoording, die men kan lezen als een 

eufemisme om te verwijzen naar het lijden in die landen. Het fragment lijkt dan al meteen te 

zeggen dat de situatie in de kwetsbare landen zodanig erg is dat België nog weinig kan doen. 

Dat idee wordt versterkt door het gebruik van de aanduiding ontwikkelingshulp. 

Ten tweede wordt de oplossing voor het grootste deel verzwegen. CNCD-11.11.11 

maakt immers enkel duidelijk dat blending niet is aangepast aan de situatie in die landen. 

Waarom dat zo zou zijn, wordt echter niet vermeld. Waarschijnlijk wil de organisatie hier 

duidelijk maken dat projecten effectiever zijn als ze volledig gefinancierd worden met publieke 

middelen. Maar niet iedereen zal het daar mee eens zijn: onder meer de mensen die Return on 

investment aanhangen, zullen denken dat een coalitie tussen bedrijven en overheid juist een 

                                                           
14 Argument door FOS ngo, Vlaams ABVV, Socialistische Mutualiteiten (mei 2019) 
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ideale oplossing is die veel beter werkt dan een “monopolie” van ngo’s en overheid. Deze groep 

kan de voorzet van CNCD-11.11.11 daarom anders afwerken: zij kunnen concluderen dat als 

zelfs een samenwerking tussen overheid en de private sector er niet in slaagt om de situatie in 

die kwetsbare landen te verbeteren, er dan niets zal werken (Een druppel op een gloeiende 

plaat). En de situatie moet écht wel hopeloos zijn, aangezien zelfs een duidelijke voorstander 

van ontwikkelingssamenwerking als CNCD-11.11.11 moet toegeven dat de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking daar niet effectief is. 

Het is dus goed om te beseffen dat niet iedereen hetzelfde perspectief hanteert, en dat 

eenzelfde situatie heel anders geïnterpreteerd kan worden vanuit een ander frame. Daardoor 

kan het risicovol zijn om veel impliciet te laten. Eerder waarschuwde Vossen (2020) daar ook 

al voor: veel campagnes van ngo’s focussen op het probleem, maar vertellen niet expliciet wat 

zij gaan doen of al gedaan hebben om dat probleem op te lossen. Uiteraard is de ngo zelf op de 

hoogte van welke acties ze ondernemen en zijn zij er zelf van overtuigd dat dit een adequate 

oplossing is voor het probleem. Maar de doorsnee burger heeft waarschijnlijk minder weet van 

de acties van de ngo’s en de resultaten die ze al geboekt hebben. Daardoor kunnen die 

campagnes bijdragen aan het beeld dat de problemen in het Zuiden onoplosbaar zijn: het 

publiek blijft dezelfde beelden zien, schijnbaar zonder verbetering en zonder dat de ngo’s 

duidelijk aangeven dat er wel degelijk een oplossing bestaat. Het volgende communicatie-

advies gaat daar nog wat dieper op in. 

Vermijd Een druppel op een gloeiende plaat in fondsenwerving 
In een bovenstaand communicatieadvies werd reeds gepleit om te zorgen voor een 

consistent framegebruik in alle communicatie van een ngo. Sommige organisatie kiezen echter 

om voor fondsenwervingscampagnes gebruik te maken van andere (counter)frames, omdat ze 

vermoeden dat die meer effectief zullen zijn. Het frame Een druppel op een gloeiende plaat 

wordt daarbij wel eens onbewust gebruikt, vanuit de redenering dat door de situatie ter plaatse 

als zeer schrijnend voor te stellen, het publiek meer medeleven zal ervaren en daardoor meer 

bereid zal zijn om wat geld te doneren.  

Hudson en collega’s (2016, 2019) bestudeerden de effecten van twee verschillende 

campagnes op de gevoelens en attitudes van het publiek. Eén campagne toonde een 

uitgehongerd kind (Een druppel op een gloeiende plaat), en stelde dat “jij het leven van een 

kind kan redden” (Superioriteitscomplex). Deze campagne zorgde ervoor dat mensen de indruk 

kregen dat hun donaties het probleem niet hielpen oplossen, vanuit het idee dat de problemen 

in het Zuiden blijven aanslepen ondanks ontwikkelingssamenwerking. Ook Vossen (2020) zag 

de advertenties van ngo’s als een mogelijke oorzaak voor de negatieve opiniestukken over 

ontwikkelingssamenwerking. Na een inhoudsanalyse concludeerde Vossen dat de meeste 

Nederlandse ngo-advertenties suggereren dat er nog niet veel veranderd is in het Globale 

Zuiden, omdat ze voornamelijk slachtoffers weergeven en niet aangeven welke effecten hun 

interventies al gehad hebben.  

Cameron en Haanstra (2008) verklaren deze resultaten aan de hand van het concept 

compassion fatigue: herhaaldelijke blootstelling aan schrijnende situaties zou zodanig zwaar 

wegen op de emoties dat mensen op den duur die gevoelens blokkeren. Daardoor zouden 
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campagnes met schrijnende beelden dus ineffectief worden. Ook het identifiable victim effect 

kan hiermee in verband gebracht worden: mensen ervaren meer sympathie wanneer er één 

slachtoffer duidelijk in beeld gebracht wordt, vergeleken met wanneer er vele slachtoffers 

getoond worden15 (o.a. Small, Loewenstein, & Slovic, 2007; Sudhir, Roy, & Cherian, 2016). 

Op zich zou dat een argument kunnen zijn om toch te werken met een foto van één 

uitgehongerd kind (Lee & Feeley, 2016), maar het is mogelijk dat het beeld zodanig vaak 

gebruikt wordt dat het publiek de afgebeelde persoon niet meer als een individu ziet, maar als 

onderdeel van een veel grotere groep. Ook dat zou een verklaring kunnen bieden waarom 

campagnes met schrijnende beelden minder effectief zijn dan gedacht. 

Het gebruik van een schrijnend beeld heeft waarschijnlijk negatieve effecten. Maar 

welke alternatieven zijn er beschikbaar? Hudson en collega’s (2016) toonden hun deelnemers 

eveneens een campagne waarop een kind te zien is met een bordje “Toekomstige dokter”. De 

bijhorende tekst stelde dat de donaties zouden helpen om deze kinderen op te leiden tot 

leerkracht, landbouwer, of dokter (In de steigers staan). Deze variant zorgde ervoor dat de 

deelnemers aan het experiment meer hoopvol werden en minder afkeer ervaarden. Deze 

alternatieve campagne zorgde weliswaar niet voor meer of hogere donaties dan een 

problematiserende campagne, maar ook niet voor significant lagere donaties. Hudson en 

collega’s (2019) herhaalden hun experiment met een andere positieve campagne, waarin 

gesteld werd dat “door een beetje te delen er kan gebouwd worden aan een betere wereld voor 

ons allemaal” (In de steigers staan en De tandem). Opnieuw zorgde deze alternatieve 

campagne er niet voor dat er minder gedoneerd werd in vergelijking met de problematiserende 

campagne. Bovendien wekte de campagne gevoelens van solidariteit op. Ten slotte 

demonstreerden ook Clark en collega’s (2018) in een experiment dat een tekst die focust op de 

problemen in het Globale Zuiden er niet voor zorgt dat mensen meer of vaker doneren dan 

wanneer er gefocust werd op de positieve veranderingen. 

Deze studies impliceren dus dat Een druppel op een gloeiende plaat negatieve effecten 

heeft. Niet alleen zorgt het frame blijkbaar niet voor meer donaties of een hogere bereidheid 

tot doneren, maar houdt het eveneens de bestaande stereotypen mee in stand. Organisaties 

moeten er dus voor waken dat ze het frame niet onbedoeld activeren. Daarvoor is dus belangrijk 

om niet in te zetten op schrijnende beelden (Hudson et al., 2016, 2019) en niet te veel te 

focussen op de problemen in het Zuiden (Clark et al., 2018). In plaats daarvan moet er 

voldoende aandacht besteed worden aan succesverhalen (Vossen, 2020) en hoopvolle 

boodschappen (Hudson et al., 2016, 2019).  

  

                                                           
15 Een citaat dat toegedicht wordt aan Joseph Stalin vat dit samen: “Eén sterfgeval is een tragedie; een 

miljoen sterfgevallen is een statistiek” (Ratcliffe, 2016) 
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Suggesties voor vervolgonderzoek 
De resultaten die dit rapport voorstelt, bieden een eerste inzicht in de framing van 

ontwikkelingssamenwerking. Deze resultaten kunnen echter uitgediept worden aan de hand 

van vervolgonderzoek, dat heel wat verschillende vormen zou kunnen aannemen. 

Een eerste mogelijke piste is om dit onderzoek te herhalen in andere landen om te 

ontdekken of daar andere frames en counterframes bestaan rond ontwikkelingssamenwerking. 

Specifiek zou een inductieve framing-analyse kunnen uitgevoerd worden in landen die tot het 

Globale Zuiden behoren, om te zien hoe de plaatselijke stakeholders denken en communiceren 

over ontwikkelingssamenwerking. 

Via een deductieve framing-analyse (Van Gorp, 2010) kan het absolute voorkomen van 

de frames en counterframes in beeld gebracht worden. Dat kan bijvoorbeeld inzicht opleveren 

over het framegebruik in de media, door politieke partijen, en de ngo’s zelf. Vossen (2020) 

onderzocht bijvoorbeeld de Nederlandse mediaberichtgeving en de Nederlandse ngo-

advertenties om te zien welke frames rond globale armoede het meest prevalent waren. 

Bovendien kan een deductieve framing-analyse inzicht verschaffen in hoe de framing doorheen 

de jaren veranderd is, en of er een andere framing gebruikt wordt naargelang het onderwerp of 

doel van de tekst. Zo kan er bijvoorbeeld bestudeerd worden of er andere (counter)frames 

gebruikt worden wanneer het gaat over ontwikkelingssamenwerking in Afrika, dan wanneer 

men het heeft over acties in bijvoorbeeld Azië. 

Wegens de COVID-19-pandemie is geopteerd om de publieksbevraging te organiseren 

via een online vragenlijst. Dat leverde statistische gegevens op van een grote groep mensen, 

die een goed beeld kunnen scheppen van hoe de Vlaamse bevolking in haar geheel denkt over 

de frames en counterframes. Het nadeel van deze methode is echter dat ze niet echt een 

verklaring kan bieden over het waarom van de resultaten. Verder kon er enkel informatie 

verzameld worden over de zaken die bevraagd werden: zo konden deelnemers enkel emoties 

aanduiden die in de lijst stonden, dus hebben we geen inzicht of zij nog andere emoties ervaren 

hebben. Kwalitatief onderzoek zouden daarom een waardevolle aanvulling kunnen bieden op 

de resultaten van de publieksbevraging: interviews of focusgroepen kunnen helpen om de 

resultaten van de vragenlijst te kaderen en te verklaren.  

Ook experimenteel onderzoek kan belangrijke inzichten toevoegen aan de resultaten 

van de publieksbevraging. De publieksbevraging is immers beperkt tot hoe de frames en 

counterframes binnenkwamen bij de mensen, maar niet of die frames en counterframes echt 

een invloed uitoefenden op hun attitudes of gedrag. Via experimenten kan bijvoorbeeld 

nagegaan worden welke (counter)frames ervoor kunnen zorgen dat mensen een positiever 

beeld krijgen over het Zuiden, meer intentie hebben om geld te doneren of om zich als 

vrijwilliger in te zetten voor goede doelen. Er kan ook worden onderzocht hoe de sector het 

best problemen aankaart in haar communicatie. Met andere woorden, wanneer en hoe kan een 

organisatie best zelf de problematiserende frames uitdragen? Een mogelijke piste is om te 

onderzoeken of ironische, absurdistische of karikaturale toespelingen op de problematiserende 

frames de problemen erkennen zonder ze verder uit te vergroten. 
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Ten slotte kan dit rapport aanleiding geven tot reflectie, discussie en het uitwerken van 

een concrete communicatiestrategie waarvan de effectiviteit eerst wordt getest en de eigenlijke 

implementatie gemonitord. Tijdens de eerste workshop bleek bijvoorbeeld hoe bepaalde 

deelnemers risico’s zagen in het framegebruik van andere ngo’s. Hoewel ngo’s de vrijheid 

moeten krijgen om zelf te bepalen welke frames en counterframes ze gebruiken, blijft dit een 

zeer waardevolle oefening om zich bewust te worden hoe de eigen communicatie door anderen 

gepercipieerd kan worden. Op die manier kan de ngo aan haar boodschap sleutelen om 

ongewenste associaties zoveel mogelijk te vermijden. Idealiter kan men deze boodschap daarna 

ook voorleggen aan leden van het brede publiek (bijv. via een focusgroep of vragenlijst), om 

zo zekerder te zijn dat de boodschap geen ongewenste associaties oproept. 

Verder kan het ook helpen om andere relevante doelgroepen – bijvoorbeeld journalisten 

– bewust te maken van de frames die zij gebruiken en welke onbedoelde effecten deze kunnen 

hebben op de perceptie van ontwikkelingssamenwerking.16 

  

                                                           
16 In het traject rond psychische aandoeningen werd er bijvoorbeeld ingezet op specifieke brochures en 

workshops voor journalisten, zorgverleners en juridische professionals. 
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nooit zal 

verbeteren. 

Ontwikkelingssamen-

werking brengt geen 

structurele veranderingen 

teweeg door o.m. 

problemen bij de 

plaatselijke regering en 

bevolking. De middelen 

worden ook inefficiënt 

besteed o.m. door overlap 

van verschillende 

initiatieven en niveaus 

Ondanks transfers van vele 

miljoenen verandert er 

weinig; kortetermijnvisie 

verhindert structurele 

oplossingen; pushfactor 

voor migratiestromen van 

burgers uit het Zuiden op 

zoek naar een beter leven 

 

 

 

Ofwel sterke controle op 

efficiëntie en duurzaamheid, 

ofwel volledige stopzetting 

van ontwikkelingssamen-

werking 

 

 

 

 

Uitzichtloos, 

frustratie, 

hopeloosheid 

Hulpprofitariaat, 

afhankelijkheid 

Hoe meer je geeft 

hoe meer ze nemen 

Hoelang loopt die 

ontwikkelingshulp 

al? Zolang ik mij het 

kan herinneren. En 

wat heeft het 

opgebracht? Niks. 

Ngo’s zijn 

incompetent 

en inefficiënt, 

of naïef en 

mak. Ze 

bereiken 

weinig 

positieve 

evoluties op 

lange termijn. 
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… is oplichterij. 

De middelen 

die zogezegd 

gebruikt 

worden voor 

hulp, worden 

misbruikt door 

corrupte 

politici, 

multinationals 

en onethische 

ngo’s 

Er gaan bergen geld om in 

ontwikkelingssamen-

werking, dat via veel 

handen passeert. De 

lokale bevolking ziet 

weinig of niets terug van 

de gedoneerde middelen 

Mensen putten macht en 

invloed uit de 

mogelijkheid om de vele 

miljoenen te verdelen 

Het is gemakkelijk voor 

onethische spelers om het 

geld te misbruiken voor 

eigen gewin of genot 

(militaire onderdrukking, 

geweld, paleizen, 

seksfeestjes, ...).  

Als gevolg blijven de armen 

arm, terwijl de rijken rijker 

worden 

Strenge controles om na te 

gaan of de middelen goed 

terechtkomen, bestrijden 

van misbruik; middelen 

rechtstreeks aan de lokale 

bevolking bezorgen of lokale 

initiatieven steunen; 

stoppen met 

ontwikkelingssamenwerking 

tot wanneer de betrokken 

actoren de corruptie 

hebben uitgebannen 

Hebzucht en 

egoïsme, 

uitbuiting van 

de plaatselijke 

bevolking, 

oplichten van 

goede (en 

goedgelovige) 

zieltjes 

Wantrouwen 

bij donoren en 

ontvangers 

Stoppen met 

ontwikkelingshulp, 

dat gaan de 

plaatselijke dictators 

daar niet graag 

horen. 

Subsidie-infuus voor 

het middenveld 

Massa’s 

ontwikkelingsgeld 

ging op die manier 

naar “sons of 

bitches” 

Ook ngo’s 

misbruiken de 

donaties 

Ngo’s die zich 

toch verzetten 

tegen 

corrupte 

regimes 

worden het 

land uitgezet. 

Daardoor 

blijven enkel 

de 

medeplichtige 

ngo’s over 
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… is een 

geschenk van 

de gulle 

schenker. De 

schenker kan 

kiezen om iets 

te geven, maar 

het is evengoed 

zijn recht om 

niets (meer) te 

geven 

De autonomie van de 

schenker: er is geen 

verplichting om aan 

ontwikkelingssamen-

werking te doen 

 

Het staat de schenkers vrij 

om te geven wat ze willen, 

aan wie ze willen, en 

wanneer ze willen. 

De ontvangers (o.a. ngo’s en 

Zuiden) moeten blij zijn met 

wat ze krijgen. Soms krijgt 

ontvanger echter negatieve 

gevoelens t.o.v. schenker 

omdat hij geacht wordt om 

dankbaar te zijn 

 

Wanneer zijn eigen 

budgettaire situatie wijzigt, 

kan de schenker minder of 

niets geven. Schenkers 

verdelen hun budget zelf, en 

geven logischerwijs meer 

aan bevriende landen en 

ngo’s waar ze zich 

betrokken mee voelen 

Vrijgevigheid, 

zelfbeschikking

srecht van de 

donor 

(On)dankbaar-

heid van de 

ontvanger 

Gratis geld, "donor 

darling" 

De gulle hand van 

het Westen. 

Ons land schenkt via 

subsidies dit jaar 

meer dan 9,3 

miljoen Amerikaanse 

dollar aan het 

Afghaanse leger 

Ngo’s moeten 

dankbaar zijn 

voor de 

middelen die 

ze krijgen, 

maar hebben 

geen recht om 

meer te eisen 
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… is een 

tijdelijke 

ondersteuning, 

die de lokale 

bevolking helpt 

om 

definitieve(re) 

structuren op 

te zetten 

De problemen in het 

Zuiden zijn te wijten aan 

een aantal structurele 

factoren (bijv. sporen uit 

koloniale tijd, 

scheefgetrokken 

machtsverhoudingen, 

overbevolking, corruptie, 

…). Hervormen is echter 

niet evident zonder hulp 

van buitenaf 

Er zijn structurele 

oplossingen nodig, die 

echter tijd vergen om 

geïmplementeerd te 

worden. Ontwikkelings-

samenwerking dient om dat 

proces te faciliteren 

Ontwikkelingssamenwerking 

is noodzakelijk maar per 

definitie beperkt in de tijd. 

De uiteindelijke oplossing is 

om duurzame structuren op 

maat te bouwen en de 

mensen op eigen benen te 

leren staan (bijv. door 

onderwijs) 

Na verloop van tijd is 

ontwikkelingssamenwerking 

niet meer nodig 

Vertrouwen in 

de kracht en 

de visie van de 

plaatselijke 

bevolking 

Katalysator, 

hefboom 

Ontwikkelingssamen

-werking heeft als 

doel zichzelf 

overbodig te maken 

Het leidt tot een 

stabielere 

samenleving, die zelf 

de verant-

woordelijkheid kan 

dragen 

Lokale bevolking als 

“kiem” of 

“changemakers” 

Ngo’s 

voorzien 

tijdelijke hulp, 

zodat de 

plaatselijke 

bevolking de 

kans heeft om 

hun 

samenleving 

zelf te 

veranderen 
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… koppelt 

Noord en Zuid 

aan elkaar 

zodat ze samen 

vooruit kunnen 

gaan en globale 

uitdagingen het 

hoofd kunnen 

bieden 

De wereld is meer dan ooit 

met elkaar verbonden. 

Wat een land doet, 

beïnvloedt andere landen 

– en omgekeerd. 

Aangezien de wereld zo 

verbonden is, moeten 

landen/mensen 

samenwerken om vooruit 

te komen 

De samenwerking is voor 

beide partijen gunstig: ze 

komen er allebei sterker uit. 

Verbeteringen in het ene 

land zal ook elders gunstige 

effecten hebben 

Landen in het Zuiden zijn 

geen hulpeloze slachtoffers, 

maar hebben expertise die 

het Noorden kan 

vooruithelpen 

Voor het succes is het 

noodzakelijk dat de 

plaatselijke bevolking en/of 

regering betrokken partij 

zijn. 

De expertise van iedereen 

erkennen en inzetten waar 

nodig 

Meer samenwerking 

Gemeen-

schappelijk 

belang, 

gelijkwaardig-

heid, 

internationale 

solidariteit, 

erkenning van 

het kunnen 

van de ander 

Internationale 

samenwerking 

Bevolking als 

“changemakers” 

Een koers uitzetten 

Samen de kortste 

weg naar meer 

welvaart bepalen 

De plaatselijke 

bevolking zelf het 

stuur in handen 

geven 

Ngo’s 

koppelen de 

partners aan 

elkaar, maar 

zijn zelf ook 

partners die 

meewerken 

met Noorden 

en Zuiden  
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… is iets dat 

velen, 

waaronder vele 

vrijwilligers, 

doen vanuit 

overtuiging, 

omdat het nu 

eenmaal het 

juiste is om te 

doen 

Empathie zorgt ervoor dat 

mensen wakker liggen van 

het lijden van anderen.  

Omwille van empathie en 

betrokkenheid zetten 

mensen uit het Noorden én 

het Zuiden zich belangeloos 

in om het lijden in het 

Zuiden weg te nemen 

Goed doen is zijn eigen 

beloning, zelfs wanneer de 

helpers er zelf nadeel door 

ondervinden  

Empathie aanleren 

Onbaat-

zuchtige 

liefdadigheid, 

naastenliefde, 

mededogen, 

medeleven, 

empathie, 

altruïsme, 

zelfopoffering 

Europa kan geen 

eiland van welvaart 

in een zee van 

armoede zijn. 

Vanuit onze 

christendemo-

cratische waarden 

van solidariteit en 

verbondenheid 

kunnen en mogen 

we die ongelijkheid 

niet aanvaarden 

Ngo’s zijn 

weldoeners 

die de wereld 

willen 

verbeteren.  

Ze verdienen 

applaus, maar 

vooral 

navolging 
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 … is een 

investering in 

de plaatselijke 

bevolking. Zoals 

alle 

investeringen 

moet hier 

strategisch mee 

omgegaan 

worden. 

Een goede economie is de 

beste manier om een land 

te ontwikkelen. Om die 

economie op gang te 

krijgen, zijn investeringen 

nodig 

Verschillende sociale 

problemen hebben grote 

negatieve effecten op de 

samenlevingen in het 

Zuiden (bijv. lage 

scholingsgraad, groot 

aandeel van de bevolking 

in extreme armoede) 

De sociale en economische 

problemen moeten efficiënt 

worden opgelost om te 

zorgen dat de samenleving 

goed draait 

Door te investeren (in plaats 

van te geven), wordt een 

plaatselijk belang gecreëerd, 

waardoor de lokale 

bevolking meer betrokken is 

bij het slagen van het 

project. 

Hoewel 

ontwikkelingssamenwerking 

eerst en vooral de 

plaatselijke bevolking dient, 

delen de donoren evenzeer 

in de winst 

Het stellen van objectief 

meetbare doelen, en slim 

investeren in projecten die 

het potentieel hebben om 

deze doelen op een 

efficiënte wijze waar te 

maken 

Middelen aantrekken vanuit 

de privésector om het 

monopolie van de overheid 

en ngo’s te doorbreken 

Door middel van 

impactanalyses kan 

objectief bepaald worden of 

een project gerendeerd 

heeft 

Rationaliteit: 

efficiëntie en 

effectiviteit 

Geloof in de 

kracht van de 

vrije markt  

Trade, not aid 

Impact, efficiëntie, 

maximaliseren van 

rendement, 

marktprincipes 

Partnerschappen 

worden in dikke 

contracten gegoten 

Door de steun 

daalde de armoede 

met 6,5%, steeg de 

levensverwachting 

met 1,3 jaar en de 

gemiddelde 

scholingsgraad met 

0,4 jaar. 

Ngo’s werken 

samen met 

privésector. 

Ze faciliteren 

de samen-

werking en 

stellen 

objectieve 

rapporten op. 

Idealiter 

spiegelen 

ngo’s zich aan 

de werking 

van de 

privésector 
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… is een strijd 

om de vrijheid 

en waardigheid 

van de 

plaatselijke 

bevolking te 

herstellen 

Er is nog altijd veel 

onrecht in de wereld, vaak 

direct of indirect 

veroorzaakt door de mens 

zelf, bijv. moderne 

slavernij, 

kinderhuwelijken, 

hongersnood, … 

De zwakkeren worden 

uitgebuit en hun rechten 

worden vertrappeld. Als er 

niet ingegrepen worden, zal 

de ongelijkheid en 

onrechtvaardigheid blijven 

bestaan 

Ontwikkelingssamenwerking 

is een strijd voor de rechten 

van álle mensen. Systemen 

moeten worden hervormd, 

rechten en inspraak moeten 

worden afgedwongen. De 

ngo’s helpen de plaatselijke 

bevolking om zich te 

organiseren 

Zelfbeschikking

srecht, 

soevereiniteit, 

internationale 

solidariteit, 

vrijheid, 

gelijkwaardig-

heid van alle 

mensen 

  

‘How dare you to 

steal our future?” 

Oorlogstaal: Vechten 

tegen, neokoloniale 

plundering, 

bevrijden, strijd, 

opkomen voor,… 

Elke vorm van 

ontwikkelingssamen

-werking moet de 

naleving van 

mensenrechten 

bevorderen. 

 

Ngo’s zijn 

commandant 

maar vechten 

eveneens mee 

in de 

frontlinie. 

Ze zijn bereid 

tot zelf-

opoffering  
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… is een 

boetedoening 

voor fouten uit 

het heden en 

verleden. 

Alleen zo kan 

het Noorden 

met zichzelf in 

het reine 

komen 

De rijkdom van het 

Noorden is vergaard door 

uitbuiting van het Zuiden 

(koloniaal verleden, maar 

eveneens vandaag de dag 

door kapitalistische 

systeem) 

Het Noorden heeft het 

Zuiden bestolen en doet dat 

nog steeds. Het is daarom 

de schuld van het Noorden 

dat mensen in het Zuiden 

vandaag de dag in moeilijke 

omstandigheden leven 

Het Noorden moet haar 

maatschappij en gedrag 

aanpassen zodat het Zuiden 

niet langer de dupe is van 

haar acties 

Het Noorden moet boete 

doen en haar schuld 

afbetalen. Het Zuiden mag 

de voorwaarden opleggen 

Schuld, 

boetedoening, 

plicht 

 

Herstelbetalingen, 

roof en moord 

Het is alsof je eerst 

een bankoverval 

pleegt en dan de 

mensen die je 

bestolen hebt een 

centje toewerpt. Op 

voorwaarde dat ze 

beloven dat ze flink 

gaan zijn. Zo werkt 

het niet. 

 

Ngo’s zijn 

antihelden. 

Hun hart zit 

op de goede 

plaats, maar 

hun acties zijn 

de naam 

ontwikkelings-

samenwerking 

niet waardig. 

 


