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Dutch summary 
 
Dit proefschrift richt zich op kennis en op vredesopbouw. Het heeft als 
doel om een beter inzicht te krijgen in de manieren waarop lokale 
vredesopbouworganisaties in (post)conflictlanden (met name Liberia, 
Sierra Leone, Cambodja en de Filippijnen) kennis vergaren, verwerken, 
genereren en verspreiden om zo effectiever te worden in hun streven 
naar het bereiken van duurzame vrede – met andere woorden, hoe zij 
strategisch leren. Strategisch leren gaat dieper dan het maken van 
tactische aanpassingen in een bestaande strategie. Het houdt in dat men 
zich afvraagt of de gevolgde strategie überhaupt de juiste is, op welke 
aannames de strategie is gebaseerd, welke impliciete waarden eraan ten 
grondslag liggen, en of die aannames en waarden eventueel moeten 
worden aangepast. Dergelijke strategische leerprocessen zijn belangrijk 
voor organisaties om zich aan te passen aan de snel veranderende 
omstandigheden die een conflict met zich meebrengt en om fouten – of 
sub-optimale uitkomsten – te voorkomen. Juist in een omgeving die 
wordt gekenmerkt door (dreigend) conflict is de mogelijke prijs van het 
maken van fouten hoog en is voortdurend leren van belang.  
 
Externe actoren kunnen helpen strategische leerprocessen op gang te 
brengen. Hun frisse blik en vergelijkingsmateriaal maken het mogelijk 
om buiten denkkaders te treden en meer diepgaande vragen te stellen 
over het eigen handelen. De lokale gemeenschappen op wie projecten 
zich richten, collega’s van andere organisaties en kennisinstellingen 
kunnen ieder op hun eigen manier een dergelijke bijdrage leveren. 
Interactie is dus van groot belang voor leren, iets dat door de 
medewerkers van lokale vredes-NGOs die meewerkten aan het 
onderzoek ook werd benadrukt. Een andere reden waarom interactie van 
belang is voor leren is dat alleen op deze manier de zogenaamde stille 
kennis – kennis die niet is gedocumenteerd – naar voren komt. Vaak 
beseffen mensen niet dat ze kennis bezitten die voor anderen relevant is 
totdat ze met die anderen in gesprek treden.  
 
Strategisch leren blijkt in de wereld van de vredesorganisaties echter 
vaak achterwege te blijven. Wat met name ontbreekt is denken over het 
grotere plaatje van vredesopbouw – de weg naar het uiteindelijke doel 
van duurzame vrede – en de manier waarop de eigen activiteiten in dit 
plaatje passen. Dit kan worden verklaard door een aantal 
omstandigheden die uit de studie naar voren komen, die het moeilijk 
maken voor lokale vredesorganisaties om te leren. Over het algemeen 
hebben deze NGOs een gebrek aan tijd en capaciteit voor onafhankelijke 
reflectie op het eigen werk, het doen van onderzoek, en het 
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documenteren en verspreiden van kennis. Verscheidene factoren dragen 
hiertoe bij. Allereerst is er de lage onderzoekscapaciteit in 
ontwikkelingslanden als geheel, waar getalenteerde mensen vertrekken 
en lokale universiteiten ondergefinancierd zijn en zich bovendien 
meestal niet richten op ‘praktische’ disciplines als vredesopbouw en 
ontwikkelingsstudies. Nog fundamenteler is het enorme verschil in 
onderzoekscapaciteit tussen Noord en Zuid. Ook botsen verschillende 
kennissystemen – ‘modern’ en ‘traditioneel’, ‘extern’ en ‘inheems’ – 
binnen ontwikkelingslanden met elkaar. Daarbij is er een structurele 
ongelijkheid in wie bepaalt welke kennis als legitiem wordt beschouwd. 
Het dominante discours in de wereld van ontwikkelingssamenwerking 
en vredesopbouw wordt over het algemeen in het Noorden bepaald.  
 
Het ontmoetingspunt tussen Noord en Zuid waarin zulke structurele 
factoren tot uiting komen zijn de partnerschappen tussen Noordelijke en 
Zuidelijke NGOs, waarbij de Noordelijke NGOs (NNGOs) als donor 
optreden. Deze relaties zijn ingebed in een keten van beleid en 
financiering: de NNGOs worden op hun beurt door regeringen en 
internationale organisaties ondersteund. Ondanks de goede bedoelingen 
van donoren is het binnen deze keten vaak een éénrichtingsverkeer van 
kennis. Beleid wordt in het Noorden bepaald en Zuidelijke partners doen 
vaak weinig meer dan het implementeren van dat beleid. Hierbij ligt de 
nadruk op korte-termijnprojecten en het leveren van meetbare resultaten. 
Deze zaken laten weinig ruimte voor reflectie op het grotere plaatje – de 
plek van de activiteiten in langdurige processen van vredesopbouw.  
 
Niet alle Noord-Zuid partnerschappen volgen echter een dergelijke 
ketenbenadering en er zijn ook relaties waarbij wel tweerichtingverkeer 
plaatsvindt rond beleidsvorming. Dergelijke partnerschappen worden 
over het algemeen gekenmerkt door een langere relatie, onderling 
vertrouwen en het openstaan voor andere perspectieven. Dit gaat het 
gemakkelijkst met Zuidelijke organisaties die al een bepaald 
capaciteitsniveau hebben bereikt – die in staat zijn onderzoek te doen 
naar hun omstandigheden en resultaten, te leren van hun werk en een 
mening te vormen over beleid. Veel Zuidelijke NGOs zijn echter minder 
ver ontwikkeld. Zij zouden gebaat zijn bij capaciteitsopbouw, niet in de 
vorm van het overdragen van reeds vaststaande kennis maar door hun 
eigen leer-, onderzoeks- en documentatiecapaciteit te helpen 
ontwikkelen. Deze vaardigheden worden door lokale organisaties ook 
hoog geplaatst op het lijstje van kennis die zij graag zouden vergaren.  
 
Het feit dat lokale organisaties vooral door buitenlandse actoren worden 
gefinancierd, en aan hen ook in eerste instantie verantwoording schuldig 
zijn, roept vragen op over hun lokale inbedding en de rol die ze kunnen 
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spelen in het binnenlandse politieke spectrum. Als uitvoerders van 
donorbeleid die concrete, bijna technische resultaten dienen te behalen 
zijn lokale NGOs vaak niet in staat een politieke rol te spelen als 
onderdeel van de civiele maatschappij, vertegenwoordiger van lokale 
belangen, en controleur van de regering. Ook dit beperkt hun 
mogelijkheden om zichzelf als onderdeel te zien van het bredere proces 
van vredesopbouw, dat immers een politiek proces is.  
 
De conflicten die hun werkomgeving kenmerken spelen ook een rol in 
het bemoeilijken van de leerprocessen van Zuidelijke 
vredesorganisaties. Deze conflicten hebben vaak geleid tot een tekort 
aan de benodigde infrastructuur voor onderzoek en kennisuitwisseling, 
maar ook tot een gebrek aan het onderlinge vertrouwen dat nodig is voor 
interactie en gezamenlijk leren. Dit gebrek aan vertrouwen wordt nog 
eens versterkt door het financieringssysteem van NGOs, dat hen tot 
concurrenten van elkaar maakt. Concurrentie is niet bevorderlijk voor 
open kennisuitwisseling, omdat organisaties bang zijn strategische 
voordelen weg te geven.   
 
Ondanks de genoemde obstakels zijn de medewerkers van lokale vredes-
NGOs in (post)conflictlanden op verscheidene manieren bezig met 
kennis en leren. Een veel voorkomende kennisstrategie is het opzetten 
van netwerken waarin medewerkers van verschillende organisaties 
kennis uitwisselen en hopen te leren van elkaars ervaringen. In deze 
netwerken komen veel van de problemen tot uiting die de leercapaciteit 
van Zuidelijke vredesorganisaties in het algemeen beperken. 
Concurrentie tussen organisaties en wantrouwen tussen individuen 
beïnvloeden het functioneren van vredesnetwerken. Dergelijke 
problemen spelen echter een veel minder grote rol in internationale 
netwerken waarin mensen uit verschillende landen samenkomen. Over 
grenzen heen is de concurrentie minder direct aanwezig en lijkt men 
bovendien beter in staat om te discussiëren op een hoger 
abstractieniveau, en daarmee om strategisch te leren.  
 
Leerprocessen binnen Zuidelijke vredes-NGOs zijn veelal informeel, 
evenals leren uit interactie met doelgroepen, regeringen en andere 
actoren. Wat vaak niet gebeurt is het documenteren van de hieruit 
voortkomende kennis, die daarmee tot een kleine kring beperkt blijft. En 
hoewel medewerkers van lokale NGOs vaak kritiek hebben op beleid en 
discours van externe actoren zijn zij hierdoor niet in staat om hun kennis 
hier tegenover te stellen en op gelijke voet aan beleidsdiscussies deel te 
nemen.  
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Universiteiten zouden kunnen helpen bij het documenteren van kennis 
door onderzoek te doen in de praktijk van NGOs maar ook door NGO-
medewerkers bij te staan in het opdoen van onderzoeks- en 
documentatievaardigheden. Er is echter weinig interactie tussen 
academici en NGO-medewerkers in de bezochte landen. Eén van de 
zaken die hierbij een rol spelen is het verschil tussen de cultuur van 
academia (en hun definitie van legitieme kennis) en die van NGOs. 
Toch bestaat er een initiatief, bestudeerd in hoofdstuk acht, waarin een 
dergelijke samenwerking wordt bevorderd, met het doel NGO-
medewerkers te helpen uit de eigen praktijk lessen te trekken en die om 
te zetten in kennis die een bijdrage kan leveren aan internationale 
discussies over vredesopbouw. Actie-onderzoek naar de eigen praktijk 
staat hierin centraal. Deze methode lijkt goed te passen bij de leercyclus 
(handelen – reflecteren – planning aanpassen – opnieuw handelen) van 
vredesorganisaties. Betrokken universiteiten staan echter niet altijd even 
open voor deze methode. 
 
 
 


