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Stellingen 

1. Ofschoon van levensbelang voor de legitimiteit van (particuliere) hulporganisaties 
is de effectiviteit van ontwikkelingshulp bijzonder moeilijk aan te tonen. 

2. Door de fixatie op het produceren van kortstondige en 'meetbare' resultaten van 
ontwikkelingshulp wordt over het hoofd gezien dat alleen van de 'uitwerking' (en 
zeker ook van de 'tegenwerking') van hulpinterventies op langere termijn werkelijk 
iets geleerd kan worden. 

3. De resultaten van (particuliere) hulpinterventies worden mede bepaald door alle 
actoren die deel uitmaken van een hulpketen. Daarom zou niet slechts de ontvangende 
organisatie onderworpen moeten worden aan evaluatie - zoals momenteel de praktijk 
is - maar is het noodzakelijk dat at performance van alle deelnemers in een hulpketen 
(inclusief de donoren) wordt beoordeeld. 

4. Het overfinancieren van counterparts wordt veroorzaakt door een fundamentele 
zwakte van particuliere hulporganisaties: ze zijn eerder geneigd grote geldbedragen te 
laat te geven, dan kleine bedragen op tijd. 

5. Betere onderlinge coördinatie tussen particuliere hulporganisaties is een voor
waarde voor het realiseren van de gestelde ontwikkelingsdoelen op langere termijn, 
terwijl in de praktijk onderlinge concurrentie voor het binnenhalen van donateurs en 
succesvolle partners overheerst om te voldoen aan korte-termijn doelstellingen. Deze 
voortdurende spanning tussen 'missie' en 'reproductie' zou verminderd kunnen wor
den indien er meer nadruk werd gelegd op 'samenwerking' en minder op 'hulp'. 

6. De kracht van een civiele maatschappij wordt niet alleen bepaald door de densiteit 
en de vitaliteit van maatschappelijke organisaties, maar vooral ook door de mate van 
diversiteit en rechtvaardigheid; juist hierdoor wordt voorkomen dat bepaalde burgers 
worden buitengesloten. 
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7. De groeiende armoedekloof is het grootste obstakel voor verdergaande democrati
sering in Midden-Amerika; extreme armoede genereert onder democratisch bestuur 
eisen voor vergaande hervormingen die - omdat ze niet (of niet snel genoeg) worden 
ingewilligd - spoedig het (prille) vertrouwen van de verarmde delen van de civiele 
maatschappij in de capaciteiten van het democratische bestuur ondermijnen. 

8. Hoewel NGOs steeds belangrijker zijn geworden in de internationale samenwerking 
is het begrip NGO vrijwel een synoniem geworden voor 'maatschappelijke organisa
tie', waardoor het sterk aan betekenis heeft verloren. Het zou daarom zorgvuldiger 
zijn als het begrip NGO zoveel mogelijk werd vermeden; in plaats daarvan kan worden 
omschreven welke maatschappelijke rol men precies voor ogen heeft. 

9. Hooguit met betrekking tot de fondsenwerving valt aan te tonen dat de 'Novib 

methode' werkt. 

10. Het tragische van Nederlanders die voornamelijk Engelse teksten schrijven is dat 
ze niet meer in hun moedertaal kunnen schrijven zonder af en toe het Engelse woor
denboek te raadplegen. 
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