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NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING 
 
 

Onderzoeksoverzicht 

 

Nederlandse overheidssteun voor non-gouvernementele organisaties (NGOs) die activiteiten 

verrichten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (development-NGOs) is geïnitieerd 

in 1965. Dit financieringsstelsel, aangeduid als het medefinancieringsprogramma of 

medefinancieringsstelsel, verstrekte aanvankelijk financiering aan drie development-NGOs: 

Oxfam Novib, Cordaid en ICCO. Tegenwoordig is het medefinancieringsstelsel open voor 

alle Nederlandse development-NGOs mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. De relatie 

tussen de Nederlandse overheid en door de overheid gefinancierde development-NGOs was 

in eerste instantie gebaseerd op een hoge mate van vertrouwen, wat resulteerde in een 

terughoudendheid om hun werk te bekritiseren. Ontwikkelingen zoals de toegenomen 

omvang van financieringen en NGO-betrokkenheid bij publieke schandalen hebben geleid tot 

een meer sceptische houding van politici, de media en burgers ten opzichte van NGOs en hun 

activiteiten. In de evolutie van het Nederlandse medefinancieringsstelsel van 1965 tot de dag 

van vandaag, is het afleggen van verantwoording (accountability) daarom uitgegroeid tot een 

centraal kenmerk van debatten over Nederlandse ontwikkelingssamenwerking en de rol van 

de NGOs daarin. Ook in de wetenschappelijke literatuur is de aandacht voor NGO-

accountability toegenomen. Er is echter relatief weinig diepgaand onderzoek gedaan naar de 

evolutie van NGO-accountability. Ook is er slechts beperkt onderzoek verricht naar het effect 

van steeds strengere accountability vereisten op het vermogen van de NGOs om te werken 

aan hun organisatorische missies. Deze studie richt zich op beide kwesties. 

 

Het doel van dit onderzoek is beschrijven, beter begrijpen en verklaren hoe accountability 

zich heeft ontwikkeld in de relatie tussen de Nederlandse overheid en Nederlandse 

development-NGOs en hoe NGO-managers de operationalisering van accountability in het 

meest recente Nederlandse medefinancieringsstelsel (MFS2) ervaren. Op basis van deze 

doelstellingen zijn de volgende twee onderzoeksvragen geformuleerd: 

 

1. Hoe is accountability vormgegeven in de relatie tussen Nederlandse 
development-NGOs en de Nederlandse overheid gedurende de periode van het 
midden van de jaren 1960 tot 2012? 
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2. Hoe ervaren NGO-managers de operationalisering van accountability in het 
meest recente Nederlandse overheidsfinancieringsstelsel voor development-
NGOs? 

 

 

Theoretisch kader 

 

Het toegepaste theoretisch kader in deze studie is gebaseerd op het concept  

‘governmentality’. Dit concept is ontwikkeld door Foucault (1979) om hedendaagse politieke 

machtsverhoudingen te analyseren. Het focust zich op de activiteiten van instanties welke 

gericht zijn op het sturen van het gedrag van personen of organisaties om bepaalde idealen te 

bereiken. Deze studie maakt specifiek gebruik van de governmentality benadering 

ontwikkeld door Miller en Rose (1990; Rose and Miller, 1992), welke drie dimensies van 

governmentality onderscheidt: rationalities of government (de idealen waarop het aansturen 

van gedrag en activiteiten dient te worden gericht), programmes of government (de 

programmatische benaderingen die gericht zijn op het bereiken van de overeengekomen 

idealen), en technologies of government (de praktische mechanismen die gebruikt worden om 

de programmatische doelstellingen te operationaliseren). Deze drie dimensies maken het 

mogelijk om te analyseren en verklaren hoe de betekenis en operationalisatie van 

accountability zich heeft ontwikkeld in de relatie tussen de Nederlandse overheid en 

Nederlandse development-NGOs. 

 

 

Onderzoeksmethoden  

 

Het onderzoek betreft een kwalitatieve studie naar de (verschuivende) doelstellingen en 

benaderingen omtrent NGO-accountability en de perspectieven van NGO-managers omtrent 

de operationalisering van accountability-mechanismen binnen hun organisaties. Dit 

onderzoek omvat een longitudinale analyse van 283 (voornamelijk) overheidsdocumenten om 

een chronologie van accountability binnen het Nederlandse medefinancieringsstelsel te 

kunnen construeren. Tevens omvat dit onderzoek een analyse van 22 semigestructureerde 

diepte-interviews met 16 NGO-managers in vier development-NGOs  (Oxfam Novib, ICCO, 

Cordaid en Hivos) en twee overheidsfunctionarissen werkzaam bij het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken.  

 



 

231 
 

De focus van deze studie ligt op de  ‘traditionele’ medefinancieringsorganisaties (Oxfam 

Novib, ICCO, Cordaid en Hivos), welke, met één uitzondering (Hivos), sinds 1965 

financiering ontvangen via het medefinancieringsprogramma (later stelsel). Deze keuze is 

gebaseerd op de grootte van deze organisaties en het feit dat deze organisaties nog steeds 

ongeveer 70 procent van het beschikbare budget voor medefinanciering ontvangen. De focus 

op deze vier organisaties maakt het ook mogelijk om aspecten van de interviewanalyse te 

koppelen aan de chronologische studie naar de vormgeving van accountability.  

 

 

Onderzoeksresultaten 

 

De resultaten laten zien hoe een gebrek aan inzicht in en controle van NGOs binnen de 

overheid in de late jaren 1960 hebben geleid tot de opkomst van kwaliteitsverbetering als het 

ideaal (rationality of government) waar NGOs naar toe moeten worden gestuurd in het 

medefinancieringsstelsel. De enige maatregelen om dit te bereiken waren echter impliciete 

programmatische doelstellingen en beperkte accountability-technologieën (jaarverslagen en 

formele projectvoorstellen). In de jaren 1980, toen projectfinanciering is vervangen door 

programmafinanciering, werd kwaliteitsverbetering gerelateerd aan retrospectief toezicht op 

beleidsniveau als expliciet programmatisch doel (programme of government). Dit doel is 

geoperationaliseerd door middel van accountability-mechanismen (technologies of 

government) die uitgebreidere jaarlijkse rapportage, programma-evaluaties en externe 

inspecties van NGO-activiteiten omvatten. Het onderliggende ideaal van 

kwaliteitsverbetering werd verder uiteengezet door de focus te leggen op structurele 

(duurzame) armoedebestrijding. Meer specifieke programmatische doelstellingen gericht op 

kostenbewustzijn, verhoogde professionalisering en meer samenwerking tussen NGOs 

werden geïntroduceerd om dit ideaal te bereiken. Medefinanciering-NGOs werden vrij 

gelaten om hun interne administraties te reorganiseren om te werken aan het bereiken van 

deze programmatische doelstellingen.  

 

De analyse richt zich ook op de vraag hoe en waarom een meer systematische aanpak van de 

medefinanciering van development-NGOs ontstond in de jaren 2000. Deze aanpak werd 

ondersteund door twee belangrijke programmatische doelstellingen: concurrentie om 

financiering en betere accountability (met een belangrijke focus op het zichtbaar maken van 

resultaten). Deze doelstellingen werden geoperationaliseerd door middel van bestaande 
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accountability-mechanismen zoals jaarlijkse rapportage, programma-evaluaties, externe 

controles, en daarnaast twee aanvullende technologieën - financieringsvoorstellen en 

monitoring. Hoewel deze accountability-mechanismen werden behouden gedurende de drie 

subsidieregelingen in de jaren 2000, werden de accountability-eisen steeds minder flexibel. 

 

Betreffende de operationalisering van accountability, laat de analyse van de interviews zien 

hoe NGO-managers, verantwoordelijk voor de toepassing van accountability-mechanismen in 

het meest recente medefinancieringsstel (MFS2), de programmatische doelstellingen in deze 

regeling als potentieel waardevol en nuttig ervaren. Dit geldt echter niet voor de 

geïntroduceerde accountability-mechanismen, deze werden vaak gezien als belemmering van 

de organisatorische autonomie van NGOs en het werken aan de missie van de NGO. 

Hierdoor werd NGOs het leren soms onmogelijk gemaakt en werden zij gestimuleerd om 

successen te benadrukken en mislukkingen te negeren. Aanvullend laat de analyse zien hoe 

drie development-NGOs (ICCO, Cordaid en Hivos) strategieën ontwikkelden om te 

voorkomen dat zij, door het direct doorschuiven van inflexibele accountability-eisen aan hun 

counterparts (lokale NGOs in ontwikkelingslanden), te ver afweken van hun organisatorische 

missies. Ondanks dat deze NGOs probeerden om te opereren als een buffer tussen de MFS2 

accountability-vereisten en hun counterparts, beweren sommige NGO-managers dat de 

dreiging van het afwijken van de organisatorisch missie (mission drift) hen heeft gedwongen 

om hun aanpak betreffende accountability te heroverwegen. 

 

 

Bijdragen en beperkingen van het onderzoek 

 

Dit onderzoek levert een aantal empirische bijdragen aan de NGO-accountability literatuur. 

Tot nu toe zijn er weinig studies op het gebied van NGO-accountability die zich richten op de 

bredere politieke context waarin accountability-vereisten zijn ontstaan. Deze studie draagt bij 

door een focus op de accountability-relatie tussen NGOs en een overheidsdonor en de mate 

waarin de NGOs worden beïnvloed door accountability-vereisten van een (overheids)donor. 

Daarnaast hebben weinig studies zich gericht op de perceptie van NGO-managers van 

geïntroduceerde accountability-benaderingen en het effect van steeds strengere 

accountability-eisen op het nastreven van de missie van hun organisatie. Ook laten de 

resultaten zien hoe NGOs omgaan met het potentiële conflict tussen het waarborgen van 

(toekomstige) financiering en het werken aan hun organisatorische missie. 
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Verder is er geen voorgaand onderzoek over NGO-accountability welke specifiek gebruik 

maakt van governmentality als theoretisch kader. Hoewel andere studies in accounting een 

vergelijkbaar theoretisch kader gebruiken, focussen deze zich met name op de technologische 

aspecten in plaats van de rationalities en programmes of government.  Tevens draagt deze 

studie bij door een focus op de operationalisering van accountability als technology of 

government, hierbij voortbordurend op het argument dat het onzinnig is om abstracte 

rationalities en programmes of government te onderzoeken zonder te kijken naar de 

operationalisatie van technologies of government (Peterson, 2003; Garland, 1997). Daarnaast, 

door te onderzoeken hoe de Nederlandse development-NGOs zich verzetten tegen of 

aanpassingen doen aan vereiste accountability-mechanismen, richt deze studie zich op de 

klacht dat elementen van verzet en kritiek vaak afwezig zijn in studies gebruik makende van 

een governmentality kader (O’Malley et. al., 1997).  

 

Deze studie biedt ook een aantal praktische inzichten voor een breed scala van development-

NGOs en (overheids)donoren. Het biedt hen een beter inzicht in de effecten van beleid op het 

gebied van accountability. Dit onderzoek laat zien dat hoewel onderliggende idealen zich 

vaak richten op betekenisvolle accountability, de vertaling van deze idealen in steeds 

nauwere, functionele en inflexibele vereisten leidt tot het stimuleren van NGOs om te streven 

naar korte termijn en makkelijk meetbare resultaten. Deze aanpak kan belemmeren dat NGOs 

leren van hun fouten en kan daardoor resulteren in minder effectieve en efficiënte 

ontwikkelingssamenwerking. 

 

In het analyseren van de operationalisatie van accountability heeft deze studie zich 

voornamelijk gericht op de perceptie van NGO-managers. Toekomstig onderzoek kan 

wellicht ook andere perspectieven belichten. In het bijzonder kan hierbij gedacht worden aan 

de perceptie van lokale NGOs, begunstigden van NGO-activiteiten en ambtenaren van het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast kan toekomstig onderzoek een meer 

diepgaande studie verrichten naar geuite kritiek en weerstand betreffende geïntroduceerde 

NGO-accountability benaderingen. Dit zou direct bijdragen aan de bestaande literatuur op het 

gebied van NGO-accountability. 

 

 

 

 


