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In het onderwijsprogramma werken we al jaren samen 
met AMG Guatemala. Samen met die organisatie 
bieden we kinderen goed, christelijk onderwijs. De 
droom van INCE gaat verder: een transformatie van 
het onderwijssysteem in het land, zodat alle docenten 
toegerust zijn voor hun werk en alle kinderen goed 
onderwijs krijgen. Zoals Eduardo al vertelde, is het 
onmogelijk om daarbij geen samenwerking met de 
regering te zoeken. 

DIRECT LIJNTJE NAAR MINISTERIE
‘Een onderwijstransformatie begint met de transfor-
matie van elk lid van een gemeenschap. Wij willen 
onderwijzers toerusten om goed onderwijs te geven 
waardoor levens veranderen.’ Om dit op grote schaal te 
kunnen doen, is steun vanuit de regering nodig. Sinds 
2014 heeft Guatemala Próspera een direct lijntje met 
het Ministerie van Onderwijs. ‘Daardoor kunnen we 
programma’s voorstellen die docenten, studenten en 
onderwijsinstellingen ten goede komen.’

ONDERWIJS- 
SYSTEEM  
VERANDEREN
Eind 2019 vroeg het 
ministerie om mate-
riaal dat de ‘soft skills’ en onderwijsvaardigheden van 
docenten verbetert. In diezelfde periode legde INCE de 
laatste hand aan een handboek voor docenten: Teachers 
Growth Manual. Vanuit INCE wordt dit handboek onder 
de aandacht van het ministerie gebracht. ‘We willen 
samenwerken met de overheid om een pilot te starten 
met dit handboek,’ vertelt INCE-projectleider Sander 
Verduijn. ‘Je moet erin geloven dat we samen met an-
dere actoren het onderwijssysteem kunnen veranderen. 
Concrete transformatie van docenten en uiteindelijk 
van schoolresultaten van Guatemalaans kinderen zorgt 
ervoor dat meer organisaties meedoen. Op deze manier 
kunnen we als sector meer investeren in het onderwijs.’
Meer informatie: www.woordendaad.nl/onderwijs.

‘Het onderwijsprogramma voor docenten en studenten moet 
goedgekeurd zijn door het Ministerie van Onderwijs.’ Eduardo 
Magermans, CEO van partnerorganisatie Guatemala Próspera, 
weet waar hij het over heeft. Zijn organisatie heeft bijna 20 
jaar ervaring in lobbywerk en is lid van het INCEnetwerk voor 
christelijk onderwijs in Guatemala. Via zijn organisatie zit INCE 
bij de minister aan tafel.

ONDERWIJS
HERVORMINGEN? NIET 
ZONDER DE OVERHEID

Beleidsbeïnvloeding
Dynamiek, nieuwe markten verkennen en inspelen 
op veranderende behoeften in de markt. Het zijn 
kenmerken waaraan je ondernemers herkent. 
Daar kun je aan toevoegen dat zij beschikken over 
een grote veerkracht. Want doorgaan na falen en 
zware periodes, zoals de periode waar we nu in 
zitten, vraagt doorzettingsvermogen. Ondernemers 
zijn belangrijk voor onze economie en dragen bij 
aan werkgelegenheid. Nederland is een onder-
nemend land. In 2019 waren ‘wij’  zelfs de meest 
concurrerende economie van Europa en moesten 
we wereldwijd gezien alleen in Singapore, de VS en 
Hongkong onze meerderen erkennen. 

In januari bezocht ik de Madigba-gemeenschap in 
Sierra Leone. Mensen met een ondernemersgeest 
zien kansen in de opkomende cashewnoten- 
economie. Zij zijn gemotiveerd, hebben liefde 
voor hun vak, willen innoveren, banen creëren. De 
wilskracht is mooi om te zien en aanmoediging 
waard! De kansen zijn er, maar kunnen niet altijd 
benut worden zoals deze in Nederland benut kun-
nen worden. Maar deze mensen verdienen échte, 
duurzame verandering.

Om dat te realiseren is beïnvloeding van overhe-
den in Nederland en in de landen waar wij actief 
zijn heel belangrijk. De overheden hebben namelijk 
de taak om beleid te voeren dat het welzijn van de 
mensen bevordert, hier en daar. Daarom werken bij 
Woord en Daad drie politiek adviseurs, die actief 
zijn op het gebied van beleidsbeïnvloeding. Hoe dit 

werk er concreet uitziet? 
Leest u snel verder....
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Door: Jesse Westerbeke (redacteur)

EEN STEM BIJ 
DE OVERHEID

‘BELEIDSBEÏNVLOEDING LIJKT ABSTRACT, 
MAAR RAAKT ONS ALLEMAAL’

‘Beleidsbeïnvloeding is vaak direct van invloed 
op de leefomstandigheden van de bevolking,’ 
stelt Sylvestre Tiemtoré, secretaris van SPONG, 
een lobbyplatform van ngo’s uit Burkino Faso. De 
hoopvolle resultaten die zijn organisatie boekt, 
geven hem gelijk. 

Een serie brieven naar de president, de premier en 
de voorzitter van het parlement van Burkino Faso. 
Een paar kopietjes naar UNICEF, de Wereldge-
zondheidsorganisatie en andere partners. Een 
gesprek met enkele politici. En een persconferentie 
waarbij SPONG de publieke opinie liet horen. Al 
deze acties leidden ertoe dat een wet die recent 
dreigde te stranden, alsnog werd ingevoerd in 
Burkino Faso. Het tekent de bevlogenheid en ef-
fectiviteit van de op inclusiviteit gerichte, zuidelijke 
lobbyorganisatie. ‘Want,’ zegt Sylvestre, ‘er is een 
relatie tussen ontwikkeling in een gebied en de 
mate waarin mensen stem hebben in het over-
heidsbeleid. De bevolking een stem geven is dus 
essentieel.’

HULPPROGRAMMA’S STOPZETTEN
Toch had ook Sylvestre’s organisatie het moeilijk, 
de afgelopen tijd. ‘Naast corona werd er bijna niets 
op de politieke agenda gezet. Gelukkig kunnen 
lobbyactiviteiten inmiddels weer worden hervat,’ 
merkt Sylvestre op. In de achterliggende maanden 
lag het werk van de lobbyorganisatie SPONG stil 

door de coronacrisis. Uit een enquête die de orga-
nisatie uitzette in het land bleek dat een kwart van 
alle lokale goededoelenorganisaties hun inkomsten 
waren kwijtgeraakt. Heel wat organisaties in het 
land moesten personeel ontslaan of hulppro-
gramma’s stopzetten. Miljoenen inwoners werden 
financieel geraakt door Covid-19.
En dat terwijl het werk van SPONG en de orga-
nisaties die ze vertegenwoordigt zo belangrijk is. 
‘SPONG is betrokken bij bijna elk belangrijk be-
leidsvraagstuk in Burkina Faso. We peilen de me-
ning en de mate van tevredenheid onder burgers. 
Op basis daarvan geven we de overheid advies.’

LOBBYEN VOOR TOILETTEN
SPONG is een platform dat 232 lokale ngo’s verte-
genwoordigt. Het is daarom voor de overheid van 
Burkina Faso één van de belangrijkste partners in 
het maatschappelijk middenveld. En dat zorgt voor 
mooie resultaten, volgens Sylvestre. 
‘De lokale overheid stelde dat zij 28 toiletten 
had gebouwd in het dorpje Kari. Wij gingen op 
onderzoek uit en kwamen erachter dat er slechts 
planken met een gat waren uitgedeeld en dat 
de lokale waterputten kapot waren. Door onze 
aandacht hiervoor werden alsnog 28 toiletten en 
watertoegang gerealiseerd.’
De thema’s water en sanitair hebben de bijzondere 
aandacht van SPONG. Sylvestre: ‘We kwamen 
er ook achter dat de provinciale High School in 

Kossi niet één werkend toilet had voor haar veertig 
docenten en 2000 leerlingen.’ Door de bemiddeling 
van SPONG werden ook kapotte toiletten op de 
school weer gerepareerd.

ZUIDELIJK LEIDERSCHAP
Waarom het lobbywerk van SPONG zo doeltref-
fend is? Omdat de organisaties die bij het platform 
zijn aangesloten de realiteit van het land kennen, 
stelt Sylvestre. 

Om zich heen ziet hij veel westerse landen en 
organisaties die doneren zonder dat ze weten waar 
het geld precies naartoe gaat. Een verontwaardig-
de Sylvestre: ‘Dat is niet hoe het hoort te zijn!’
Hij is daarom blij dat Woord en Daad pleit voor 
zeggenschap van zuidelijke organisaties in het 
maatschappelijk middenveld, omdat die zelf het 
beste beeld hebben van het land. In een recente 
gezamenlijke subsidieaanvraag onder de naam 
Benkadi (‘samen voor het goede doel’) hadden 
zuidelijke organisaties de leiding en heeft de orga-
nisatie uit het noorden enkel gefaciliteerd, vertelt 
Sylvestre [zie ook blz. 8, red.]. ‘We werken erg 
goed samen met Woord en Daad. Zij stimuleren 
ons om in ons werk boven onszelf uit te stijgen.’

Meer informatie: www.woordendaad.nl/benkadi.

Samen met partners wereldwijd werkt Woord en Daad aan duurzame verandering voor mensen 
in armoede, vanuit Bijbels perspectief. Om echte langdurige verandering te realiseren is samen
werken met en beïnvloeden van overheden in Nederland en in de landen waar Woord en Daad 
actief is, heel belangrijk. Zij hebben tenslotte de belangrijke taak om beleid te voeren dat het 
welzijn van de mensen bevordert. Een drieluik: hoe wordt in Nederland, Brussel én in zuidelijke 
landen gewerkt aan beleidsbeïnvloeding?

‘De bevolking 
een stem geven 

is essentieel.’

BURKINA FASO ‘DIRECTE IMPACT OP MENSENLEVENS’

Sylvestre Tiemtoré, secretaris 
van partnerorganisatie SPONG.
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Om effectief te kunnen lobbyen, is sa-
menwerking in netwerken belangrijk. Op 
Europees niveau werkt Woord en Daad 
samen met het christelijke lobbynetwerk 
EU-CORD. Een interview met Ruth Faber, 
CEO van dit netwerk. ‘Met beleidsbeïn-
vloeding heb je de kans om te werken aan 
de diepste onderliggende oorzaken van 
problemen,’ zegt ze. ‘Problemen waarvan 
je weet dat alleen hard werken in het veld 
niet voldoende is. Er is iets fundamentelers 
nodig’. 

Ruth heeft zelf veel ervaring in het veld, 
onder andere in Centraal-Azië, Zuid Soedan 
en Kenia. ‘Het bouwen van een school of 
trainen van docenten, zijn concrete pro-
jecten. Echter, om er dan vervolgens ook 
voor te zorgen dat het onderwijs op deze 
scholen bijvoorbeeld meer inclusief is voor 
kinderen met een handicap, is belangenbe-
hartiging cruciaal.’ Beleidsbeïnvloeding mag 
dan een wat abstract thema lijken, volgens 
Ruth is het iets alledaags. ‘Beleidsbeïn-
vloeding vinden we vaak een wat ingewik-
keld onderwerp. Maar wat we ons niet 
realiseren is dat we ons hier allemaal mee 
bezighouden. Als we ergens een mening of 
klacht over hebben, kunnen we dat al zien 
als belangenbehartiging.’ 

LANGE ADEM
EU-CORD is een netwerk van 25 chris-
telijke NGO’s, dat zich bezighoudt met 
beleidsbeïnvloeding in de Europese Unie. 
Ruth geeft aan dat de gezamenlijke deler 
van alle organisaties is samen te vatten 
met het principe ‘Leave no one behind’. 
Ruth: ‘Op dit moment is de EU bezig met 
een nieuw financieel raamwerk voor de 
komende vijf tot zeven jaar. De Europese 
Commissie maakt hier een voorstel voor. 
Onze rol is om dat nauwkeurig te lezen 
vanuit het perspectief van inclusiviteit, 
één van onze grote thema’s.’ Als EU-CORD 
ruimte voor verbetering ziet, begint het 

echte lobbywerk. ‘We gaan dan met leden 
van het Europees Parlement in gesprek 
en doen concrete voorstellen voor het 
aanpassen van teksten. Hopelijk brengen zij 
deze aanpassingen vervolgens in tijdens het 
plenaire debat en wordt het voorstel naar 
aanleiding daarvan aangepast.’ Dit proces 
is complex en vraagt vaak om een lange 
adem. Resultaten zijn pas op lange termijn 
zichtbaar. Werken in allianties en samen-
werken met grote netwerken is cruciaal om 
impact te hebben op het Europese beleid.

EEN CHRISTELIJK GELUID
Het christelijke geluid laten horen in de EU 
lijkt op het eerste gezicht niet gemakkelijk, 
maar Ruth geeft aan dat Brussel hier steeds 
meer voor openstaat. ‘Tachtig procent van 
de wereldbevolking is religieus. Het kunnen 
voeren van een conversatie over geloof en 
ontwikkelingssamenwerking wordt daarom 
gezien als meerwaarde’. Het opbouwen 
van een imago is hierbij cruciaal. Ruth: ‘We 
hebben een goede reputatie opgebouwd, 
mensen kennen ons. Dat maakt het veel 
makkelijker.’ 

CRISIS
Op dit moment trekt de Covid-19 pande-
mie haar sporen in de EU. Ruth: ‘Ik denk dat 
er grote langetermijneffecten zullen zijn. 
Een aantal organisaties uit ons netwerk is 
al veel fondsen kwijt. En voor het Europese 
budget geldt: als het slecht gaat met de 
economie, is er ook minder geld beschik-
baar voor ontwikkelingssamenwerking.’ 

Toch benadrukt Ruth dat we ons moeten 
realiseren dat dit niet de enige crisis is die 
het leven van de armsten raakt. Na deze 
crisis wacht een nog een veel groter issue. 
‘Klimaatverandering is de grootste uitda-
ging van onze tijd. Laten we dat vooral niet 
vergeten!’

EUROPA

‘LEAVE NO 
ONE BEHIND’

Dat lobbyen belangrijk is, staat voor Ger-
jan Agterhof als een paal boven water. 
Als politiek adviseur in dienst van Woord 
en Daad doet hij al zo’n zes jaar niet 
anders. ‘De invloed van het beleid van de 
overheid hier op ontwikkelingslanden is 
groot. Wij zetten ons in voor beleid dat 
bijdraagt aan verbetering van de situatie 
in de landen in het zuiden.’

Het is Gerjans taak om na te denken over 
hoe beleid ‘hier’ bijdraagt aan onder meer 
de landbouwsector, jeugdwerkgelegen-
heid en armoedebestrijding in ontwik-
kelingslanden. ‘We ontwikkelen ideeën 
over hoe het beter en anders kan en 
delen die met de politici en ambtenaren in Den 
Haag en Brussel. Onze partnerorganisaties in het 
zuiden doen dat in de landen waar we werken, 
maar het is belangrijk dat we ze ook hier een 
stem geven. De vraag om ondersteuning vanuit 
deze landen is dringend.’ 

JEUGDWERKGELEGENHEID
Veel aandacht van het lobbyteam gaat naar werk-
gelegenheidsprojecten voor jongeren. ‘We willen 
graag dat onze overheid investeert in opleidingen 
die aansluiten op de arbeidsmarkt. We heb-
ben hiervoor de CU en het CDA benaderd. Het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft toen 
een fonds in het leven geroepen voor dergelijke 
projecten, waarvoor wij én andere organisaties 
nu voorstellen mogen schrijven. Niet altijd is de 
invloed zo direct. Het gaat er vooral om belang-
rijke zaken onder de aandacht te brengen bij de 
overheid.’ 

TOETS
Belangrijker dan ooit is het thema duurzaamheid. 
‘Er zijn zeventien door de VN vastgestelde duur-
zaamheidsdoelen, de zogenaamde Sustainable 
Development Goals (SDG’s), waar de wereld aan 
moet werken: geen armoede, schoon drinkwa-
ter en sanitair, kwaliteitsonderwijs, enzovoort. 
Nederland is verplicht met die doelen aan de 
slag te gaan. Elk ministerie moet bij het maken 
van beleid kijken naar de gevolgen van dat beleid 
voor die duurzaamheidsdoelen en ontwikkelings-
landen. We hebben gepleit voor een toets waar 
elke nieuwe wet aan geijkt kan worden. En die is 

er gekomen. Wij kijken ook mee of de toetsing 
daadwerkelijk plaatsvindt.’ 

BELASTINGONTDUIKING
Samen met andere organisaties spreekt Woord 
en Daad zich uit tegen de zogenoemde brie-
venbusfirma’s. Gerjan: ‘Het financiële beleid in 
Nederland maakte het voor grote bedrijven in 
ontwikkelingslanden mogelijk om via brieven-
busfirma’s in Nederland geld weg te sluizen naar 
belastingparadijzen. De belasting gaat dan niet 
naar de lokale overheden, die vervolgens niet 
kunnen investeren in een sterke publieke sector, 
zoals onderwijs en gezondheidszorg. Zo zijn er in 
Zambia mijnbouwbedrijven die het land leeg gra-
ven en weinig tot niets afdragen aan de overheid 
daar. Het gaat om tientallen miljarden euro’s die 
op die manier weggesluisd worden. Gelukkig zie 
je nu dat hier langzaam maar zeker maatregelen 
tegen genomen worden.’

ONGELIJKHEID BESTRIJDEN
Woord en Daad vraagt de overheid ook om 
meer geld uit te geven aan de ondersteuning 
van internationale duurzame ontwikkeling. De 
wereld na corona biedt kansen op dit gebied, 
geeft Gerjan aan. Want ondanks de ellende hier, 
is een lockdown in Nederland niet te vergelijken 
met een lockdown in Afrika. De ongelijkheid 
wordt juist nu zichtbaar; de armste mensen 
lopen het meeste risico. ‘We willen graag gebruik 
maken van dit momentum om die ongelijkheid te 
bestrijden’.

Door: Tera Voorwinden (redacteur)

NEDERLAND

‘OVERHEID MOET  
MISSTANDEN 
AANPAKKEN’  

De politiek adviseurs van Woord en Daad 
(v.l.n.r.): Jacob van der Duijn Schouten, 

Lisanne van der Steeg en Gerjan Agterhof.

Ruth Faber, CEO EU-CORD.
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CASHEW BIEDT 
ZEKERHEID
Fatmata Coniëh, moeder van drie kinderen, 
getrouwd met Unisa en leidster van een vrou-
wengroep, startte negen jaar geleden met de teelt 
van cashews. ‘Daarvoor verbouwden we alleen 
rijst en was het leven zwaar. We hadden nauwe-
lijks inkomsten. Er staan ook andere groenten in 
onze tuin, maar we steken de meeste energie in 
de cashewnoten, die leveren het meeste op. Een 
zakje van zo’n honderd gram levert een euro op, 
dat is veel geld. Na de eerste oogst zagen we gelijk 
verandering. In het verleden konden onze kinderen 
niet naar school. Dankzij de cashews kan dat nu 
wel.’ Woord en Daad werkt samen met lokale 
organisaties om boeren toegang te bieden tot de 
internationale markt. 

LEES MEER OVER DIT PROJECT:
www.woordendaad.nl/cashingcashew
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In deze rubriek laten we een betrokken ondernemer of mede
werker van een vermogensfonds aan het woord en leggen we 
hem of haar zowel een dilemma als een themagerelateerde 
stelling voor.

5

Het behoud van een gemeenschap 
of leefomgeving vraagt om toewij-
ding en opofferingsgezindheid. Het 
Bijbelse verhaal van Jozef is daar 
een mooi voorbeeld van. Terwijl Jo-
zef in Egypte was, kreeg zijn familie 
in het land Kanaän te kampen met 
een levensbedreigende hongers-
nood. Jozef was verkocht door zijn 
broers en zat gevangen, zonder dat 
hij iets had gedaan wat daartoe aan-
leiding had gegeven. Ondertussen 
kondigde het onheil dat Egypte en 
omliggende landen boven het hoofd 
hing zich al aan. De farao werd via 
dromen gewaarschuwd, en Jozef 
wist de betekenis hiervan uit te 
leggen. Jaren van overvloed zouden 
worden afgewisseld met jaren van 
zware hongersnood die de hele 
regio zou verdelgen. Zeven jaar zou 
er geen landbouw bedreven kun-
nen worden. Als er geen actie was 
ondernomen, zouden Egypte en 
alle omliggende naties zijn uitgewist 
door deze ramp. 
 
Maar God had een jongeman toe-
bereid om het land en zijn familie 
te behouden. Een integere man, 
bescheiden en volhardend. Bij het 
uitleggen van de tekenen vertelde 
Jozef de farao niet alleen over 
het dreigende gevaar, maar stelde 
hij ook voor hoe het land en haar 
inwoners konden worden gered. 
Farao nam zijn advies volledig ter 
harte. 
 
In dit Bijbelgedeelte krijgen we een 
uniek inkijkje in de gevolgen van 
regionale klimaatverandering in 
die tijd. Hoewel het niet expliciet 
in de Bijbel wordt genoemd, wist 
men in de oudheid al dat Egypte 
haar overvloed voornamelijk 
had te danken aan de periodieke 
overstromingen van de Nijl. Deze 
worden gestuwd door wolken 
die boven de Middellandse Zee 
ontstaan en vervolgens naar het 
hoogland van Ethiopië waaien en 
daar hevige neerslag geven. Ook 

de regen in de regio Palestina is 
grotendeels afkomstig van wolken 
die boven de Middellandse zee 
ontstaan. Zodoende is het niet 
onlogisch dat zowel Egypte als het 
toenmalige Kanaän en omliggende 
landen tegelijkertijd last hadden 
van de hongersnood. 
 
Door Gods voorzienigheid werd 
Jozef echter aangesteld om het 
leven van vele mensen te behouden. 
Daarbij was de strategie niet om de 
zeven overvloedige jaren maximaal 
uit te buiten in het hier en nu, maar 
om er wijs mee om te gaan en te 
sparen voor later. Ook toen Jozefs 
broers op hem aangewezen waren 
voor voedsel, was dit voor Jozef niet 
het moment om ze terug te pakken. 
Dit was niet het moment voor ‘Ik 
eerst’. Dankzij de visie en genade 
van deze man ontstond zo uitein-
delijk een vruchtbare en bloeiende 
natie. 
 
Vandaag de dag hebben we leiders 
nodig die in staat zijn om de din-
gen in het grotere geheel te zien. 
Mensen die niet de schuld van 
zich af willen schuiven en elkaar 
het onrecht dat hun omgeving 
of gemeenschap is aangedaan 
willen terugbetalen. We hebben 
leiders nodig die de vicieuze cirkel 
doorbreken. Het is niet aan ons om 
de aarde uit te buiten. We zitten 
allemaal in hetzelfde schuitje, dus 
het heeft geen zin om anderen 
de schuld te geven. Met ‘Ik eerst’ 
behoud je niemand. 
 

IN GESPREK MET...
WILFRED NEDERLOF 
VAN NEDERLOF MODE

Door: Marlies MoretVerwoerd (hoofdredacteur)

Wilfred Nederlof is eigenaar van Nederlof Mode, een 
herenmodezaak met vestigingen in Capelle aan den IJs-
sel en Zoetermeer. De historie van het bedrijf gaat terug 
tot 1937; zelf is Wilfred als derde generatie al bijna 20 
jaar betrokken en ook zijn ouders zijn nog bij het bedrijf 
betrokken. Sinds ruim vijf jaar geeft Wilfred veel aan-
dacht aan internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (imvo). 

‘In 2016 ging ik als lid van de regio-ondernemersgroep 
Groot Rotterdam mee naar de Filipijnen. Ik heb tijdens 
die reis zo veel geleerd van de Filipijnse mensen die ik 
er ontmoette. Ook toen ik weer thuis was, bleef dat me 
bezighouden. Wij hebben het hier zo goed, wat kan ik 

zelf doen om anderen daarin mee te laten delen?’ 
Wilfred vindt het belangrijk dat de kleding die hij 
verkoopt een eerlijke herkomst heeft. ‘Wie maakt de 
kleding, zijn de arbeidsomstandigheden eerlijk, hoe hoog 
is de druk op de productie? Dat zijn dingen waar ik mijn 
merkspecialisten op bevraag.’ 

Ook milieutechnische aspecten staan bij Nederlof hoog 
in het vaandel. Een mooi voorbeeld vindt Wilfred de 
‘green wedding’-lijn die hij verkoopt: deze trouwpakken 
zijn volledig biologisch afbreekbaar. Ook doet hij graag 
zaken met een groot Europees merk dat zichzelf fairtrade 

heeft ingericht. ‘Verder zijn we een volledig afvalloos 
bedrijf. Hoe imvo een plek krijgt in onze onderneming, 
gebruik ik overigens niet commercieel. Je zult het in 
onze marketing niet tegenkomen. Wel vertel ik er, als de 
gelegenheid zich voordoet, iets over aan klanten en ga 
ik soms het gesprek aan met mensen die ik in mijn werk 
ontmoet. Ik hoop op deze manier iets wakker te maken.’

DILEMMA: HEBBEN BEDRIJVEN DIE ONVOLDOENDE 
HUN BEST DOEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT 
MENS EN MILIEU GEEN SCHADE ONDERVINDEN VAN 
HUN BEDRIJFSVOERING, WEL BESTAANSRECHT? 
Wilfred: ‘Op de korte termijn misschien wel, maar op de 
lange termijn niet. We moeten de realiteit onder ogen 
zien en beseffen dat we er met de huidige gemiddelde 
manier van werken niet gaan komen. We zijn het voor 
onszelf, maar vooral voor de generaties na ons, mo-
reel verplicht invulling te geven aan bedrijfsvoering op 
onderwerpen als verantwoorde productie voor mens en 
milieu, afvalverwerking, herbestemmen van grondstoffen, 
enzovoort.’ 

STELLING: HET IS VOLDOENDE OM BEDRIJVEN VRIJ-
WILLIG TE STIMULEREN INTERNATIONAAL MAAT-
SCHAPPELIJK VERANTWOORD TE ONDERNEMEN; 
SANCTIES OPLEGGEN IS NIET NODIG.
‘Het is inmiddels bewezen dat, op vrijwillige basis, 
bepaalde (grote, internationale) bedrijven hun kop boven 
het maaiveld uitsteken op het vlak van imvo. Met name 
een aantal van de grote internationale ondernemingen 
nemen vervolgens meerdere bedrijven uit de keten mee 
in deze flow. Maar ook vanuit de laatste schakel van de 
keten, de consument, komt steeds meer bewustwording. 
Dat dwingt achterblijvende bedrijven uiteindelijk min 
of meer om op allerlei vlakken naar hun aandeel in het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen te kijken. 
Vrijwillige stimulatie en bewustwording van binnenuit is 
veruit de mooiste vorm.’

GEROEPEN OM 
TE BEHOUDEN 
Jozef zei tegen zijn broers: Kom toch dichter bij me! 
En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij: Ik ben Jozef, 
jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. 
Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet 
in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe 
hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit 
gezonden tot behoud van jullie leven (Genesis 45:4-5). 

BEZINNING

Tewodros Shibru 
COORDINATOR MONITORING, 

EVALUATION, ACCOUNTABILITY AND 

LEARNING VOOR WOORD EN DAAD 

IN ETHIOPIË

BELEIDSBEÏNVLOEDING EN BEWUSTWORDING

‘Hoe imvo een plek krijgt 
in onze onderneming, 

gebruik ik niet 
commercieel.’

ONTWIKKELEN 
NDERNEMEN
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6 BETROKKENHEID

‘WIJ ZIEN HET BELANG 
VAN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING’ 
Door: Lisanne van der Steeg (politiek adviseur)

CHRIS STOFFER, SGP:

WAT MOTIVEERT U ALS KAMERLID? 
‘Ik zit hier voor dit interview in een consistorie 
met heel veel Bijbels op tafel. De SGP wil politiek 
bedrijven met een open Bijbel. Wat mij motiveert is 
om een beetje goud op te halen vanuit de Bijbel en 
dat in het politieke debat te brengen. Dat past niet 
in ieder debat, dan proberen we om Bijbelse lijn vast 
te houden.’ 
‘De SGP heeft een motie ingediend om een miljard 
aan COVID-hulp voor ontwikkelingslanden te reser-
veren. We hebben het in Nederland financieel ook 
niet makkelijk, maar op andere plekken is het nog 
moeilijker. Het is mooi om dat vanuit het Bijbelboek 
Jacobus (Jacobus 2 vers 15 en 16, red.) te onder-
bouwen. Het mooie is dat we bij minister Kaag ook 
weerklank ervaren: ze komt daar zelf ook op terug in 
het debat. Ik wil het Bijbels gedachtegoed in bren-
gen op een actuele manier. Om Nederland weer een 
klein beetje dichter bij Gods Woord te brengen.’ 

KUNT U IETS VERTELLEN OVER UW RELATIE 
MET WOORD EN DAAD? 
’Mijn relatie met Woord en Daad is jong begon-
nen, als kind verzamelden we al zendingsgeld voor 

Woord en Daad. In de regio waar ik woon is ook 
een actief comité. Daarnaast kom ik wel eens in 

een Woord en Daad-winkel, mijn vrouw eigenlijk 
vaker dan ik. Professioneel is er goed contact met 
de politiek adviseurs van Woord en Daad, er is ook 
echt verbinding op het gebied van het geloof.’ 

HOE HEEFT U DE AFGELOPEN MAANDEN DE 
CORONACRISIS BELEEFD? 
‘Je gaat een aantal fasen door en dat is voor ieder-
een weer anders. De eerste weken kwamen als 
een achtbaan over me heen, alles is ineens anders. 

Chris Stoffer is sinds 2018 kamerlid 
voor de SGP. Voor het politieke werk 
van Woord en Daad is de SGP een be
langrijke partij in de Tweede Kamer. Een 
gesprek met Chris over zijn motivaties 
als kamerlid, COVID-19,  
ontwikkelingssamenwerking en de rol 
van het bedrijfs leven. 

‘De laagste 
levensstandaard 

hier is nog een stuk 
beter dan in heel 

veel andere landen.’ 
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In Elspeet, gemeente Nunspeet, zijn veel mensen 
die de ziekte hebben gehad. Veel mensen zijn 
overleden of liggen op de IC, mensen die jong zijn: 
van mijn leeftijd. De eerste twee weken waren 
angstig. Daarna kreeg ik meer ritme en kon ik een 
paar nuttige dingen op een dag doen. De Tweede 
Kamer begon snel weer te werken. Ik moest re-
gelmatig naar Den Haag en heb alles met de auto 
gedaan. Alle debatten hielden we op anderhalve 
meter afstand. 
Tegelijkertijd heb ik ook genoten van de tijd die 
we thuis moesten blijven omdat ik die met mijn 
gezin door kon brengen. Elke ochtend zongen we 
psalmen en luisterden we een Bijbelverhaal uit 
Staphorst. We hebben er als gezin ook een mooie 
tijd van gemaakt. Voor mezelf was er meer tijd om 
in de Bijbel te lezen.’ 

HOE ZIET U DE ROL VAN NEDERLAND IN DE IN-
TERNATIONALE BESTRIJDING VAN COVID-19? 
‘Wij zien het belang van ontwikkelingssamenwer-
king altijd. We zijn als partij voor weinig over-
heidsbemoeienis en een sobere begroting maar 
we blijven wel altijd voldoen aan die norm van 0,7 
procent van het BNI die besteed moet worden aan 
ontwikkelingssamenwerking. Vooral omdat men-
sen het op heel veel plekken nog slechter hebben 
dan hier. De laagste levenstandaard hier is nog een 
stuk beter dan in heel veel andere landen.’ 
‘Corona valt in Afrika qua besmettingen nu 
nog mee, maar hoe dan ook is er minder goede 
medische zorg dus de gevolgen komen daar nog 
veel harder aan. We hebben daarom gezegd dat 
als het bnp naar beneden gaat in het komende 
jaar, het ontwikkelingsbudget in absolute cijfers 
niet naar beneden mag. Daarnaast hebben we ons 
ook geschaard achter advies van de AIV dat er een 
miljard extra naar internationale samenwerking 
moet om de coronacrisis te bestrijden. We hebben 
daarbij wel gezegd: laten we nu eerst met goede 
plannen komen.’

WAT ZIJN VOLGENS U BINNEN ONTWIK-
KELINGSSAMENWERKING BELANGRIJKE 
THEMA’S? WAAROM JUIST DEZE THEMA’S? 
‘Ik heb ontwikkelingsdoel 6, schoon water en 
sanitatie, opgepakt. We hebben het voor elkaar 
gekregen om toiletvoorzieningen in de wereld iets 
te verbeteren. Daar heb ik speciale belangstel-
ling voor omdat ik zelf ingenieur ben. Dus ik weet 
hoe belangrijk het is. Dit thema is mooi, want het 
helpt mensen en het is goed voor Nederlandse 
bedrijven: we hebben veel kennis op dat gebied. 

Het mes snijdt aan twee kanten.’ 
‘Toen ik twee jaar geleden in Oeganda was, kwam 
ik in aanraking met mensen met een handicap. 
Deze mensen willen wel maar kunnen niet, dat 
is echt schrijnend. Ook in ieder debat waar ik die 
mogelijkheid heb, probeer ik voor deze mensen 
aandacht te vragen.’ 
‘In Nederland hebben we een rechtsstaat. Je 
kunt daar van alles van vinden, maar hier heb je 
wel kans op redelijk fatsoenlijke rechtspraak op 
het moment dat je in de problemen komt. Dat is 
in andere landen een stuk minder dus ook daar 
hebben we een aantal keer al wat aan proberen te 
doen. Bijvoorbeeld door ambassades te versterken 
op dit gebied.’ 

ZIET U EEN ROL VOOR HET BEDRIJFSLEVEN 
IN ARMOEDEBESTRIJDING EN IN ONTWIKKE-
LINGSSAMENWERKING? 
‘Ik denk dat ondernemers op allerlei gebieden 

een voorbeeld kunnen zijn. In ieder geval door 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
internationaal verantwoord ondernemen. Als een 
bedrijf mooie winsten maakt, kunnen ze ervoor 
kiezen het werk van ngo’s te steunen. Het be-
drijfsleven kan hele mooie dingen neerzetten. Wij 
geloven als partij in niet te veel overheidsbetrok-
kenheid, tenzij het echt nodig is. Daarom zeggen 
we: ontwikkelingssamenwerking moet je dóen. 
Ik denk dat het echt belangrijk is dat overheid en 
bedrijfsleven elkaar daarin ondersteunen. Samen 
optrekken, kennis en knowhow inbrengen: daar 
kan het bedrijfsleven echt iets toevoegen. Dat 
moet je elkaar ook gunnen als stichting, als bedrijf, 
als overheid. Met samen optrekken krijg je het 
mooiste resultaat. 
Op het gebied van water kan zeker onze tech-
nische sector mooie dingen doen in de ontwik-
kelingssector. Er zijn heel veel mogelijkheden. 
Schoonwatervoorziening door gewoon een goede 
bron te bezorgen, iets doen op het gebied van 
zonne-energie. Ik roep het Nederlandse bedrijfsle-
ven op om te kijken of ze tijd, ruimte en mogelijk-
heid hebben om iets te kunnen betekenen voor de 
naasten verder weg.’ 

HOE ZIET U DE RELATIE TUSSEN OVERHEID, 
GOEDEDOELENORGANISATIES EN BEDRIJVEN 
IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING? MOET 
DE OVERHEID MEER VERBINDEN? 
‘Het is nu geen driehoek maar het zijn vooral 
bilateraaltjes. Er is veel winst te behalen als je het 
contact van de ngo’s, het netwerk van de over-
heid en de kennis/kunde van bedrijven aan elkaar 
koppelt. Daar is nog wel heel veel in te winnen. 
Daarbij hoeft niet per se de overheid voorop te lo-
pen. Ik zou graag zien dat dat komt vanuit ngo’s of 
bedrijven. Misschien is er al meer dan ik doorheb. 
Ik denk dat iedereen contact heeft met iedereen, 
maar nog niet alle daadkracht wordt samengepakt. 
Terwijl het een gouden driehoek is.’ 

‘Met samen 
optrekken krijg je het 

mooiste resultaat.’

De overtuigingen in de aanbevolen lectuur 
komen niet per se overeeen met die van 
Woord en Daad. 

KONINKRIJK  
VOL SLOPPEN
In Koninkrijk vol slop-
pen. Achterbuurten 
en vuil in de negen-
tiende eeuw tekent 
historicus Auke 
van der Woud de 
woonsituatie van een 
miljoen Nederlanders rond 1900. Een 
situatie die vergelijkbaar was met de 
omstandigheden in veel krottenwijken 
in de huidige Aziatische, Afrikaanse 
en Latijns-Amerikaanse metropolen. 
Schoon water, sanitair en frisse lucht 
waren in achterbuurten zeer zeldzaam. 
Het boek laat een Nederland zien dat 
relatief snel veranderde onder de in-
vloed van techniek, bouw en ruimtelijke 
ordening.

Tip gegeven door: Marlies Moret- 
Verwoerd (hoofdredacteur)

CONGO: EEN  
GESCHIEDENIS
In Congo: een geschie-
denis gaat David Van 
Reybrouck terug 
tot voor de koloni-
satie en beschrijft 
de geschiedenis 
tot het heden. Erg 
indrukwekkend zijn 
de interviews met Congolezen. Mensen 
die soms al hoogbejaard zijn, halen 
herinneringen op die bijna teruggaan 
tot het begin van de kolonisatie. 

Tip gegeven door:  
Rudolf Mulderij (eindredacteur)

DOMINEE OF KOOPMAN?
Wat is het continent opgeschoten met 
zeventig jaar ontwikkelingssamenwer-
king? En willen ze onze hulp eigenlijk 
nog wel? Met die vragen reisde presen-
tator Patrick Lodiers naar zes landen in 
Afrika. De serie toont de knelpunten 
van ontwikkelingssamenwerking, de im-
pact van wereldhandel en de verschil-
lende belangen die spelen. Minpunt: 
voor niet alle knelpunten worden 
oplossingen aangedragen. 

www.npostart.nl 
/dominee-of-koopman/
BV_101397427 

Tip gegeven door:  
Rudolf Mulderij (eindredacteur)

Mediatips
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Vorig jaar sloten we het succesvolle project AgriJobs 
Benin af. De afgelopen jaren ondersteunden we 
duizenden jongeren in het vinden van werk in de 
agrarische sector. Met de lessen die we leerden in dat 
project startten we dit jaar met Agri Job Booster Benin. 
Het doel blijft hetzelfde: jongeren ondersteunen in het 
vinden van werk, maar de aanpak is (nog) meer vanuit 
het Job Booster-concept. In de komende jaren willen 
we 3.000 jongeren ondersteunen. De EU is enthou-
siast over de resultaten van AgriJobs en de plannen 
voor dit nieuwe project en besloot daarom het project 
financieel te ondersteunen. 

Land: Benin
Doelstelling: 3.000 jongeren aan 
het werk in de agri-sector
Subsidie toegekend: EU
Meer informatie: www.woord 
endaad.nl/ agri-job-booster-benin

8 LEESWAARDIG
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COLOFON
Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord en Daad 
voor betrokken ondernemers. Het verschijnt in april, 
september en december. Daadkracht wordt verspreid 
onder betrokken ondernemers en belangstellenden. 

De coronacrisis treft mensen in 
ontwikkelingslanden hard. In veel 
landen zorgen lockdowns en een 
dreigende uitbraak van corona 
voor enorme uitdagingen, boven-
op de dreigingen die er al waren. 
Onze partnerorganisaties doen 
wat zij kunnen om gezinnen te 
bereiken met voedselpakketten 
en ondernemers te steunen om 
deze crisis door te komen.
Nu lockdowns in veel landen 
versoepeld worden en de 
dreiging van corona minder 
wordt, merken we nog dagelijks 
de impact van de crisis op ons 
werk. Zoals in Sierra Leone, waar 
boeren niet naar andere dorpen 
konden reizen. Ze consumeerden 
noodgedwongen de rijst die ze 
bewaard hadden om dit jaar te 
zaaien. In Tsjaad, waar startende 
ondernemers hun markt zagen 
instorten en hun ondernemerszin 
zwaar op de proef gesteld wordt.
Of in Colombia waar meer dan 
de helft van de ouders van spon-
sorkinderen werkloos raakte. 

Samen met onze lokale partners 
werken we aan duurzame 
oplossingen, waarmee mensen 
(opnieuw) zicht krijgen op een 
toekomst. De impact van de 
coronacrisis op ons werk is groot. 
Onze partners hebben program-
ma’s aangepast. Thuisonderwijs, 
steunpakketten voor onderne-
mers, extra aandacht voor hy-
giëne en: opnieuw bouwen aan 
de toekomst. Een toekomst die 
uiterst onzeker is. Waarschijnlijk 
zullen meer mensen honger heb-
ben, neemt de vraag naar schoon 
water en hygiëne verder toe en 
wordt werkloosheid een grotere 
uitdaging. 

Veel aanpassingen proberen we 
binnen bestaande budgetten te 
doen. Maar dat lukt niet altijd. 
Daarom vragen we uw steun aan 
ons noodfonds voor de impact 
van corona.
Zodat ons werk door kan gaan.
www.woordendaad.nl/corona 

ALS DE PANDEMIE 
NIET JE ENIGE 
DREIGING IS

AGRI JOB BOOSTER BENIN HONINGFONDS OEGANDA

BUSINESS CENTER TSJAAD
CASHING IN ON CASHEW

Elk jaar starten we nieuwe projecten. Sommige borduren voort op het succes uit voor
gaande jaren, andere spelen in op actuele ontwikkelingen binnen bestaande projecten en 
nog weer andere projecten focussen op nieuwe doelgroepen. In dit overzicht presenteren 
we vier projecten die sinds januari 2020 zijn gestart.

De bevolking van West-Afrikaanse landen 
wordt buitenproportioneel geraakt door 
effecten van klimaatverandering. Er worden 
wel programma’s opgezet om de effecten te 
verzachten, maar de bevolking wordt vaak 
niet betrokken bij beleidsvorming, plan-
ning en uitvoer. Terwijl deze mensen wel 
de klappen van klimaatverandering moeten 
opvangen.SPONG, een belangrijke partner-
organisatie van Woord en Daad uit Burkina 
Faso [zie ook pagina 2, red.], droomde van 
verandering: een landelijke betrokkenheid 

van de bevolking creëren bij programma’s 
rondom klimaatverandering. Omdat het 
democratisch gehalte in enkele van deze 
landen echt onder druk staat, stelt dat ons 
meteen voor een stevige uitdaging: hoe doe 
je dat dan? Woord en Daad hielp SPONG, 
samen met het West-Afrikaans consortium 
‘Benkadi’ (‘samen voor het goede doel’) uit 
Benin, Ivoorkust en Mali, een aanvraag te 
doen bij het Power of Voices fonds van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het 
West-Afrikaanse eigenaarschap bij deze 

aanvraag is uniek; 
Woord en Daad 
was de enige Ne-
derlandse ngo die 
aan dit consortium 
deelnam. Begin juni 
ontvingen we bericht dat 
de aanvraag is goedgekeurd!

Lees meer over dit project:  
www.woordendaad.nl/benkadi

Instagram, Spotify, Uber; het zijn de ondernemingen van 
de 21ste eeuw en ze hebben een gemeenschappelijke 
oorsprong: een flexruimte waar jonge creatievelingen sa-
menwerkten. Creative en ondernemende jongeren zijn er in 
Ndjamena, maar een flexruimte is er niet. Job Booster Tsjaad 
wil eenmalig investeren in een ruimte voor flexplekken, 
waar jonge ondernemers samen komen en nieuwe ideeën 
ontstaan. Een Job Booster Business Center in het hart van 
Ndjamena, gunstig gelegen ten opzichte van het zakencen-
trum en de wijken waar de jongeren wonen. Het centrum 
biedt 92 werkplekken, een conference room (250 zitplaat-
sen), een vergaderruimte (15 zitplaatsen), geluidsdichte 
ruimtes voor telefoongesprekken, een ontspanningsruimte, 
een restaurant en een presentatie/beurs ruimte. De jonge 
ondernemers kunnen gebruik maken van uiteenlopende 
diensten, zoals printen/kopiëren, documen-
ten binden, en natuurlijk een goede 
internetverbinding. Hiervoor betalen 
ze per maand of per dag een kleine 
vergoeding die past bij hun omzet als 
startende onderneming. 
 
Land: Tsjaad
Doelstelling: een business center openen
Meer informatie: a.bulk@woordendaad.nl

Door de strenge coronamaatregelen kwam het transport 
van honing in Oeganda tot stilstand. De pakhuizen van de 
opkopers lagen vol en de imkers bleven met hun oogst zitten. 
We zetten een Honingfonds op waarmee er kapitaal beschik-
baar komt en de honing alsnog opgekocht kan worden. Door 
extra opslagruimte te huren blijft de kwaliteit van de honing 
gewaarborgd. Als het transport weer op gang komt, wordt de 
honing verkocht. Het geld vloeit terug in het fonds. Op termijn 
zetten we het fonds in om bijproducten als bijenwas op te 
kopen. Bijenwas wordt onder andere in cosmetica gebruikt 
en brengt meer geld op dan honing. De productie is echter 
laag, waardoor de imkers geen interessante partij zijn voor 
exporteurs. Door de bijenwas op te slaan totdat er voldoende 
volume is, kunnen de imkers hun omzet vergroten.

Land: Oeganda
Doelstelling: revolverend fonds  
voor ondersteuning imkers
Meer informatie: 
www.woordendaad.nl/honingfonds-oeganda 

‘Als de oogst weer goed is, koop ik een koe.’  ‘We 
verbouwden vroeger rijst zonderdat we een goede 
afzetmarkt hadden, dat was een slechte situatie.’ ‘Nu 
gaan onze kinderen naar school.’ Het zijn drie reacties 
van cashewboeren uit Sierra Leone. Ze investeerden in 
cashewbomen. De noten verkopen ze op de binnenlandse 
markt. Toch dreigt het gevaar van lokale overproductie. 
Samen met partnerorganisaties ondersteunt Woord en 
Daad de ondernemende cashewboeren en bieden we 
toegang tot de wereldmarkt. De boeren worden getraind 
zodat de productie van de bomen optimaal is en hun ken-
nis over de cashewteelt toeneemt. Tegelijk koppelen we 
de cashewcoöperaties aan een exporteur. De exporteur 
betaalt de boeren een eerlijke, marktconforme prijs en 
exporteert de ruwe noten. Cashews worden één keer 
per jaar geoogst, daarom zetten we spaargroepen op in 
de dorpen. Daarmee kunnen de boeren een deel van de 
winst sparen om te investeren in hun bedrijf of om later 
in het jaar te gebruiken voor uitgaven.

Land: Sierra Leone
Doelstelling: 3.000 boeren verdienen een  
duurzaam inkomen
Meer informatie: a.bulk@woordendaad.nl 
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