
 

 

Betreft: reactie Partos op brief Inclusieve ontwikkeling in de 
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Inleiding 
Inclusieve ontwikkeling staat hoog op de internationale agenda, zeker sinds de Sustainable 
Development Goals zijn aangenomen en ‘leave no one behind’ als basis principe wordt 
gehanteerd voor al de 17 mondiale doelen. Een terechte keuze: ondanks grote vooruitgang 
op vele terreinen, leven wereldwijd nog altijd bijna 1 miljard mensen in extreme armoede 
(minder dan 1,25 dollar per dag). De ongelijkheid binnen landen groeit wereldwijd en is in 
ontwikkelingslanden het scherpst voelbaar. Specifieke aandacht en onderzoek naar groepen 
die achter blijven is dan ook essentieel om de Werelddoelen te kunnen realiseren.  
 
Partos waardeert het dat de Minister in haar brief ‘Inclusieve ontwikkeling in de 
Nederlandse programma’s voor BuHaOS’ positie inneemt. ‘Inclusieve ontwikkeling’ is 
inmiddels een gevleugelde term binnen internationale samenwerking, en wordt zeer divers 
geïnterpreteerd. Helderheid over de invulling is daarom belangrijk.  
Er zijn een aantal belangrijke lijnen in de brief die Partos graag onderschrijft: 

- Definitief afscheid van de ‘trickle down theorie’: investeringen in de rijke bovenlaag 
sijpelen niet automatisch door naar arme groepen, integendeel. Er is wél sprake van 
‘trickle up’: Investeren in achtergebleven groepen is economisch verstandig beleid.1 

- Groei is belangrijk voor inclusieve ontwikkeling, maar kan niet zonder een betere 
verdeling. Hiervoor zijn forse investeringen in kansen voor achtergebleven groepen 
nodig.  

- Ongelijkheid en uitsluiting hangen nauw met elkaar samen. Inclusieve ontwikkeling 
vraagt om politieke verandering. 

- Belangrijke strategieën voor inclusieve ontwikkeling richten zich op a) creëren 
werkgelegenheid b) gelijke kansen door ontwikkeling menselijk/fysiek kapitaal c) 
tegengaan van discriminatie/uitsluiting d) herverdeling belastingen e) inclusief 
bestuur/instituties.  

 
Kanttekening bij analyse 
Partos plaatst ook een aantal belangrijke kanttekeningen bij de analyse van de Minister.  

1. In de brief wordt niet ingegaan op de effectiviteit van het huidige beleid van BuHaOS 
wat betreft bereiken en insluiting van achtergebleven groepen: Wat gaat daarin 
goed en wat kan beter?  
Tussen de waardevolle analyse over ongelijkheid en armoede (pagina 1-7) en de 
inventarisatie wat Nederlandse strategieën voor inclusieve ontwikkeling (pagina 7-
14) en het actieplan (pagina 14-21) is daarover niets te vinden. Dit is opmerkelijk, 
om de volgende redenen: 

                                                           
1
 Zie briefing ODI: ‘economic growth that leaves no one behind can deliver sustainable development 

more quickly. If all groups had benefitted equally from growth since 2000, extreme poverty would be 
eliminated by 2030.’ http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-
files/9534.pdf. Zie daarnaast rapport van CBM Germany: “Economic costs of exclusion and gains of 
inclusion” http://www.cbm.org/Social-and-economic-impact-research-report-451876.php 

http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9534.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9534.pdf


 

 

a. In de afgelopen decennia is wereldwijd veel bereikt in het terugdringen van 
armoede en uitsluiting. Ontwikkelingssamenwerking heeft daar een 
belangrijke bijdrage aan geleverd. Tegelijkertijd blijkt uit diverse 
onderzoeken 2 dat specifieke groepen achterblijven in de algemene 
ontwikkeling van een land. Vanuit ontwikkelingssamenwerking moet 
daarom constant bekeken worden welke groepen additionele aandacht 
verdienen  

b. In een recente publicatie van het IOB3 wordt gewezen op de spanning 
binnen het Nederlandse BuHaOS-beleid, Het IOB constateert: “Ondanks de 
erkenning dat resultaten van economische groei niet automatisch 
doorsijpelen naar de armste groepen en dat meer gedaan moet worden om 
inclusieve groei te realiseren, zet het beleid toch sterk in op versterking van 
middenklassen en productieve sectoren, daarmee impliciet toch weer 
vertrouwend op ‘trickle down’ effecten. De prioritaire thema’s sluiten deels 
aan bij de sectoren die volgens IMF en Wereldbank van belang zijn voor een 
vermindering van de ongelijkheid, maar tegelijkertijd trekt Nederland zich 
terug uit de sectoren onderwijs en gezondheidszorg, sectoren die juist 
cruciaal zijn voor een verbetering van kansen” 

Op basis hiervan durven we de stelling aan dat binnen het BuHaOS-beleid –
weliswaar ongewild- flinke groepen uitgesloten worden. Bij het ontwikkelen van een 
nieuwe strategie past het om interventies kritisch tegen het licht te houden en te 
streven naar verbetering van effectiviteit. Dat element mist Partos in de brief. 

2. Er is een duidelijk verband tussen het behoren tot een specifieke groep en armoede 
en uitsluiting. Zo blijkt dat van de ‘real bottom billion’ – circa 1 miljard mensen 
wereldwijd- het grootste deel bestaat uit mensen die tot een specifieke –veelal 
gemarginaliseerde en/of gediscrimineerde- groep behoren. “Being a member of a 
certain group – a child, someone living in a rural area, or a woman, or a disabled 
person- means you are much more likely to be left behind”, aldus het Overseas 
Development Institute (ODI)4.Toegang tot basisvoorzieningen is voor deze groepen 
vaak nog een probleem – niet alleen het ontbreken van deze voorzieningen, maar 
ook barrières (inclusief discriminatie) die verhinderen toegang te krijgen in het geval 
de voorzieningen er wel zijn.  
Binnen de SDG’s wordt het feit dat sommige groepen sterker achter blijven dan 
anderen ook erkend, en expliciet benoemd5. Om deze reden zijn ‘ disaggregated 
data’ van groot belang om zicht te krijgen op de achterblijvers (die per land en regio 
kunnen verschillen).  

                                                           
2
 Zoals PADev, Afrika Studie Centrum 2013, page 17: 

http://www.padev.nl/reports/PADev_Final_Report_March_2013.pdf 
3
 IOB Jaarbericht 2014 http://www.iob-evaluatie.nl/sites/iob-

evaluatie.nl/files/Jaarbericht%202014_0.pdf 
4
 Leave no one behind. The real bottom billion. September 2015 

http://www.odi.org/publications/9899-leave-no-one-behind-sdgs-mdgs-extreme-chronic-poverty-
policy 
5
 In ‘Transforming our World’ worden de volgende groepen benoemd als ‘vulnerable groups’: “Those 

whose needs are reflected in the Agenda include all children, youth, persons with disabilities (of 
whom more than 80% live in poverty), people living with HIV/AIDS, older persons, indigenous 
peoples, refugees and internally displaced persons and migrants.” 

http://www.iob-evaluatie.nl/sites/iob-evaluatie.nl/files/Jaarbericht%202014_0.pdf
http://www.iob-evaluatie.nl/sites/iob-evaluatie.nl/files/Jaarbericht%202014_0.pdf
http://www.odi.org/publications/9899-leave-no-one-behind-sdgs-mdgs-extreme-chronic-poverty-policy
http://www.odi.org/publications/9899-leave-no-one-behind-sdgs-mdgs-extreme-chronic-poverty-policy


 

 

De minderheidsgroepen die met elkaar de ‘bottom billion’ vormen, zullen nooit 
effectief bereikt kunnen worden met een ‘mainstream’-benadering. Sterker nog, 
zonder gerichte interventie om specifieke barrières weg te nemen, worden zij 
uitgesloten6.  
Partos mist strategische aandacht voor de ‘group-based inequalities’ in de brief. Een 
aantal programma’s voor specifieke groepen (zoals meisjes, vrouwen, jongeren, 
kleine boeren, sekswerkers, lhbt’s) worden benoemd, maar dit lijkt vooral 
aanbodgericht te zijn. Analyse welke groepen binnen de landen waar BuHaOS actief 
is structureel worden uitgesloten en waarom, ontbreekt.  

3. Veel achtergebleven groepen worden niet alleen uitgesloten (stigma), maar sluiten 
ook zichzelf uit. Door een combinatie van deze factoren komen ze moeilijk aan het 
werk. Ze missen de capaciteiten, weerbaarheid en assertiviteit om een positie te 
verwerven op een competitieve arbeidsmarkt. Het zijn met name maatschappelijke 
organisaties die zich voor hen inzetten –in onderwijs, vaktraining, coaching, 
economische weerbaarheid, etc- op het moment dat ze (nog) niet interessant zijn 
voor de private sector. Het is daarom opmerkelijk dat de rol van maatschappelijke 
organisaties nauwelijks benoemd wordt in de brief, terwijl zij een cruciale rol spelen 
om sociale en economische inclusie te verbinden en discriminatie tegen te gaan.  

4. Het actieplan inclusieve ontwikkeling omvat een aantal interessante maatregelen, 
maar gaat er aan de economische kant te gemakkelijk vanuit dat met deze 
interventies extreme armoede succesvol bestreden wordt. Met een op jongeren 
gericht werkgelegenheidsprogramma zal de Minister vrijwel zeker slagenjongeren te 
bereiken en aan het werk te helpen. Echter, de vraag is of hiermee ook de 
allerarmsten en gediscrimineerde groepen zijn bereikt7. Dit vraagt een context-
specifieke analyse van uitsluitingsfactoren en verfijndere methodes om na te gaan 
wie niet met de programma’s bereikt wordt. Veel genoemde programma’s uit het 
actieplan hebben echter een hoog mainstream-karakter. 

 
Aanbevelingen 
Op basis van voorgaande beveelt Partos het volgende aan: 

1. Concretiseer in de implementatieagenda voor de SDG’s de ambities van Nederland 
rond de monitoring van ‘ Leave no one behind’ in de Sustainable Development 
Goals (zie actiepunt 4, pagina 18). Doe dit: 

a. Door in internationaal verband te pleiten voor het identificeren van groepen 
die achterblijven op verschillende SDG-doelen door alle nationale 
overheden. De opbrengst hiervan na drie jaar bij elkaar brengen in een high 
level global summit ‘Leave no one behind’, om lessen uit te wisselen en 
gezamenlijke ambities en vervolgstappen te identificeren8. Nederland kan 

                                                           
6
 Publication Leave no one behind, Partos working group  Een voedselzekerheidsprogramma van ICCO 

en Light for the World, met algemene doelstelling inclusie, bleek 1-3% vrouwen met een handicap te 
bereiken binnen de totale doelgroep. Met een extra investering in het wegnemen van specifieke 
barrières steeg dit percentage naar 15-20%. Extra budget dat hiervoor nodig was bedroeg 5% 
https://www.partos.nl/leerplatform/guideleavenoonebehind 
 
8
 Zie oproep hiertoe van ODI, die Partos van harte ondersteunt: 

http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9534.pdf 
 

http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9534.pdf


 

 

haar EU-voorzitterschap inzetten om dit in Europees verband te agenderen, 
en dient dit te agenderen in diplomatiek overleg met partnerlanden.  

b. Door de algemeen geformuleerde doelstellingen op het gebied van 
inclusieve groei en ontwikkeling te concretiseren in specifiek te behalen 
resultaten9. Laat de definiëring van deze resultaten zo goed mogelijk 
corresponderen met analyse van partnerlanden t.a.v. achtergebleven 
groepen en verplichtingen in het kader van VN-Verdragen10 en rapporteer 
hierop aan de Tweede Kamer. 

2. Draag actief bij aan de ontwikkeling van ‘disaggregated data’ door: 
a. Versterken van nationale bureaus voor statistiek via capaciteitsopbouw 
b. Nationale bureaus voor statistiek te stimuleren bestaande, goedwerkende 

methodes voor data-collectie voor specifieke groepen toe te passen binnen 
nationale census11 
en steun te geven aan ontwikkeling van innovatieve methoden om 
uitgesloten groepen en uitsluitingsfactoren in kaart te brengen; Bijvoorbeeld 
door mensen uit gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen in te 
zetten bij data-collectie12. 

3. Geef inclusie meer op maat een plaats binnen de mensenrechtenagenda 
a. Geef uitsluiting/insluiting een hoge plaats op de mensenrechtenagenda, 

zeker in landen waar data-monitoring en specifieke activiteiten voor 
gemarginaliseerde groepen gehinderd worden door politieke belangen; 

b. Geef inclusie een centrale plaats in de politieke dialoog via de 

mensenrechtenagenda en de prioriteiten van de ambassades. Doe dit op 

maat, door bewust verder te kijken dan de groepen die –overigens terecht- 

als prioriteit op de mensenrechtenagenda staan. Formuleer hier expliciete 

ambities op. Garandeer dat ambassades in dialoog gaan met legitieme 

vertegenwoordigers van gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen 

(en maak hierbij gebruik van de expertise binnen het Nederlandse 

maatschappelijk middenveld).  

4. Maak het speerpuntenbeleid inclusiever 
a. Investeer binnen de huidige speerpunten in belangrijke sociale 

randvoorwaarden die uiteindelijk kunnen bijdragen aan economische 
inclusie (en waarmee risico op beleidsincoherentie wordt verkleind). Denk 
aan investeren in inclusief beroepsonderwijs en sociale vangnetten in 
landen en sectoren waar DGGF actief is. Of aan onderwijs voor kwetsbare 
groepen meisjes (zonder ouderlijk toezicht, met een beperking, afkomstig 
uit etnische groepen) binnen SRGR. 

b. Creëer binnen de thematische prioriteiten van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken ruimte om te investeren in inclusie van 
gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen. Stuur hier ook op en zorg 
ervoor dat binnen speerpunten aangetoond wordt dat groepen niet 

                                                           
9
 Zie soortgelijke aanbeveling in de IOB Jaarrapportage 2014. 

10
 Zoals het VN-Verdrag voor mensen met een beperking (UN-CRPD) 

11
 Zoals de Washington Group Questions on Disability, internationaal erkend (WHO) en toegepast. 

12
 Zo is bekend dat kinderen met een beperking vaak niet geregistreerd worden door schaamte van de 

ouders. Door data-collectoren in te zetten met een beperking wordt dit doorbroken 



 

 

achterblijven. Ter illustratie: de ervaring leert dat met een investering van 
5% binnen een totaal programma (waarbinnen gericht specifieke barrières 
zoals attitude of fysieke barrières worden aangepakt) inclusie van groepen 
zoals mensen met een beperking en ouderen bereikt kan worden.13 

5. Investeer in een inclusief Buitenlandse-Zakenapparaat 
a. Organiseer binnen het Ministerie de benodigde kennis en expertise om te 

zorgen dat binnen economische ontwikkeling zoveel mogelijk uitgesloten 
groepen meekomen. Geef dit in overleg met het Nederlands 
maatschappelijk middenveld vorm.  

b. Organiseer een structurele dialoog met legitieme vertegenwoordigers van 
gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen, zowel in Den Haag als 
binnen de ambassades. Zet hier actief de aanwezige expertise binnen de 
Strategische Partnerschappen en het Nederlandse maatschappelijke 
middenveld bij in. 

 

                                                           
13

Partos publicatie “Leave No One Behind” Augustus 2015. 


