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Voorwoord 

De Dienst Bijzondere Evaluatie voerde in het verleden meerdere evaluaties uit van de 
ontwikkelingssamenwerking op het niveau van een land, hetzij met betrekking tot Belgische 
interventies, hetzij in breder verband met andere donoren. Deze evaluaties hadden als doel de 
balans op te maken van de resultaten van de interventies in een bepaald land binnen een 
gegeven tijdsbestek. De huidige intentie is om middels dergelijke ‘landenevaluaties’ nader in te 
gaan op de beleidsoriëntaties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  

De keuze voor een nieuwe landenevaluatie viel op Benin, waar in 2018 de voorbereiding werd 
aangevat van een nieuw samenwerkingsprogramma. In overleg met de Belgische 
ontwikkelingsactoren actief in Benin werd ervoor gekozen om toe te spitsen op het thema 
‘inclusief en duurzaam ondernemerschap’, met focus op de landbouwsector, een 
concentratiesector gedurende de laatste twee samenwerkingscycli. Tevens werd besloten om 
de blik te richten op de ‘geïntegreerde benadering’, een actuele beleidsoriëntatie die het 
behalen van doelstellingen nadrukkelijk koppelt aan een coherente en gecoördineerde inzet van 
Belgische expertise en middelen. De context van Benin leent zich daar uitstekend toe. Al 
meerdere jaren bestaat er een vruchtbare praktijk van geïntegreerde benadering ‘avant la 
lettre’. En ook de Beninse overheid is vragende partij voor een dergelijke benadering.  

Uit beide keuzes ontstond als doelstelling om een beter inzicht te verwerven in hoeverre de 
toepassing van een geïntegreerde benadering reeds bijdraagt, of op relevante wijze zou kunnen 
bijdragen, tot resultaten op het vlak van inclusief en duurzaam ondernemerschap in Benin.  

Deze evaluatie, toevertrouwd aan het studiebureau South Research, kende meerdere 
uitdagingen. De evaluatoren dienden een aanpak te hanteren die het midden hield tussen 
evaluatie en prospectie. Daarbij moesten ze relatief jonge dynamieken – geïntegreerde 
benadering en steun aan ondernemerschap – analyseren, ook al waren deze vaak slechts 
sluimerend aanwezig op het moment dat de geëvalueerde interventies werden ontworpen. 
Bovendien lag de focus niet enkel op traditionele ontwikkelingsactoren maar ook op minder 
traditionele actoren uit de publieke en private sector. Daardoor hoorden de evaluatoren 
uiteenlopende verwachtingen en standpunten te verzoenen. Dit alles voerde hen dan ook tot 
een ruimere reeks conclusies en aanbevelingen dan gangbaar is. 

Bijzondere dank voor de waardevolle ondersteuning gaat uit naar de diverse 
vertegenwoordigers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Benin en naar het 
begeleidingscomité in Brussel.  

Cécilia De Decker 

Bijzondere Evaluator 
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Samenvatting 

Context en beweegredenen voor de evaluatie 

Deze evaluatie werd uitgevoerd op initiatief van de Dienst Bijzondere Evaluatie van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DBE) en maakt deel uit van zijn mandaat. Dit 
omvat de evaluatie van de diverse kanalen en actoren van de Belgische ontwikkelings-
samenwerking met de bedoeling om conclusies te trekken en aanbevelingen te 
formuleren en zodoende het ontwikkelingsbeleid en de gehanteerde praktijken te 
verbeteren of bij te sturen. De uitvoering van landenevaluaties zoals deze evaluatie 
maakt deel uit van deze doelstelling. 

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Benin kan bogen op een vrij lange traditie 
van samenwerking. De intergouvernementele samenwerking gaat terug tot de jaren 
zeventig van de vorige eeuw en de eerste vergadering van de Gemengde Commissie 
Benin-België vond plaats in december 1998. Naast de Belgische Technische Coöperatie 
(BTC) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bilaterale samenwerking, voeren 
ook een aanzienlijk aantal andere Belgische actoren programma’s uit in het land, onder 
andere organisaties van de civiele maatschappij en andere actoren (universiteiten, 
gemeenten) en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). 
Met een totale official development assistance (ODA) van 17,66 miljoen euro (2015) is 
Benin het zesde belangrijkste partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking; 
voor Benin is België de achtste belangrijkste donor en de vijfde belangrijkste bilaterale 
donor. 

De thematische scope voor de evaluatie is het inclusief en duurzaam ondernemerschap 
in Benin, meer bepaald in de context van de landbouwsector (in brede zin, m.a.w. niet 
enkel beperkt tot de landbouwproductie, maar ook met inbegrip van de upstream- en 
downstreamactiviteiten en van die van andere ondersteunende sectoren van de 
landbouwactiviteit). De landbouw is een van de voornaamste sectoren van de Belgische 
interventie zowel wat de directe bilaterale samenwerking als wat de indirecte 
samenwerking betreft. 

Deze evaluatie heeft plaatsgevonden in een context van transitie en operationalisering 
van actuele beleidsoriëntaties (zowel aan Beninse als aan Belgische zijde), ze is 
toekomstgericht en bevat ook een prospectief en een formatief luik, naast de meer 
klassieke summatieve dimensie. Het doel van de evaluatie bestond erin een beter inzicht 
te verwerven in hoe en in welke mate de toepassing van een geïntegreerde benadering 
nu al bijdraagt (summatieve dimensie) of op een relevante manier zou kunnen bijdragen 
(formatieve dimensie) aan de verwezenlijking van de strategische doelstellingen in het 
kader van de Belgische samenwerking met Benin. Van de evaluatie werd verwacht dat ze 
vier resultaten zou opleveren: (1) een cartografie van de Belgische expertise die binnen 
de vastgelegde scope – meer bepaald inclusief en duurzaam ondernemerschap – en 
volgens een geïntegreerde benadering op een nuttige manier strategisch kan worden 
ingezet in het kader van het nieuwe samenwerkingsprogramma; (2) conclusies en 
getrokken lessen omtrent de doeltreffendheid en de meerwaarde van een geïntegreerde 
benadering ‘avant la lettre’ van een staal van interventies van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking in Benin; (3) concrete pistes en aanbevelingen omtrent een 
duurzame strategische integratie van de Belgische expertise in het kader van het nieuwe 
samenwerkingsprogramma; (4) concrete pistes en aanbevelingen met betrekking tot de 
operationele vertaling, via specifieke instrumenten, van de Belgische expertise in het 
kader van het nieuwe samenwerkingsprogramma. 
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Aanpak en methodologie 

De aanpak van deze evaluatie legt in alle fasen de nadruk op het ownership van het 
proces en van de resultaten, zowel van de kant van de actoren die in België gevestigd 
zijn als van die in Benin. De evaluatie bestond uit drie duidelijk onderscheiden fasen: (1) 
een voorbereidende fase, die naast een documentstudie en de cartografie van Belgische 
actoren met een relevante ervaring in Benin ook interviews in Benin en in België 
omvatte; (2) een terreinfase, waarin vooral de drie geselecteerde interventies en de vijf 
gevalstudies werden geanalyseerd; (3) een synthesefase, die de analyse en triangulatie 
van de informatie en de opstelling van een eindrapport omvatte.  

Voor de evaluatie werden vooral klassieke analyse- en evaluatiemethoden gebruikt. De 
documentanalyse was de belangrijkste methode in de eerste fase. Deze analyse omvatte 
de studie van de basisdocumentatie in verband met de interventies geselecteerd voor de 
terreinanalyse en met de relevante beleidsmaatregelen van België en Benin. Bovendien 
omvatte ze ook een prospectief luik waarin andere interessante informatie werd 
onderzocht met betrekking tot de kenmerken van het landbouwondernemerschap in 
Benin, de activiteiten van de Belgische actoren die al aanwezig zijn in Benin (of interesse 
hebben om zich daar te engageren) en innovatieve benaderingen om het 
ondernemerschap te bevorderen. Het onderzoek rond het prospectief luik omvatte 
eveneens een zoektocht op het internet en een aanzienlijk aantal interviews en 
gesprekken. Tot slot heeft een groep van vier externe experts, elk met specifieke 
competenties die belangrijk waren voor deze evaluatie, het evaluatieteam tijdens het 
volledige proces ondersteund. 

Globaal genomen is het evaluatieproces onder goede omstandigheden kunnen verlopen, 
met een open en loyale samenwerking van alle betrokken actoren zowel in Benin als in 
België. Ondanks de open samenwerking tussen alle partijen, heeft deze evaluatie af te 
rekenen gekregen met een aantal uitdagingen die vooral verband hielden met zijn 
specifiek karakter. Vooral de context van transitie waarin de samenwerking tussen de 
twee landen verliep op het ogenblik van de uitvoering van de evaluatie vormde een 
uitdaging. Aangezien het voorbereidingsproces van het nieuwe programma een zekere 
vertraging had opgelopen, waren een aantal oriëntaties die uit het voorbereidingsproces 
moesten voortvloeien nog niet bekend op het ogenblik dat sommige kernactiviteiten van 
de evaluatie werden uitgevoerd. Zodoende moest het vooruitblikkende luik vrij breed en 
tot op zekere hoogte hypothetisch worden gehouden, zodat de formulering ‘pistes en 
aanbevelingen voor een duurzame strategische integratie van de Belgische expertise’ 
(een van de voornaamste resultaten die van deze evaluatie werden verwacht) niet kon 
bouwen op duidelijk geformuleerde en afgebakende strategische prioriteiten.  

Voornaamste conclusies van de evaluatie 

Beleids- en strategische context 

De inschakeling van de privésector in de ontwikkelingssamenwerking is een ontwikkeling 
die wereldwijd kan worden vastgesteld en die in de toekomst een belangrijk gegeven zal 
vormen. De Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft pas vrij laat op die ontwikkeling 
ingespeeld, maar verscheidene beleidsnota’s die onlangs werden uitgebracht proberen 
die achterstand in te halen. De lopende of beoogde wijzigingen van het mandaat en het 
wetgevend kader van sommige sleutelactoren van de ontwikkelingssamenwerking 
(Enabel, Finexpo, BIO) sluiten aan bij dezelfde ontwikkeling, terwijl de actoren van de 
niet-gouvernementele samenwerking (ANGS) verschillende standpunten innemen met 
betrekking tot die evolutie, ook al ontwikkelen ook zij steeds meer initiatieven in 
partnerschap met de privésector. 

14 Inclusief en duurzaam ondernemerschap in de landbouwsector in Benin 



In principe kan de bevordering van het inclusief en duurzaam ondernemerschap met een 
aanzienlijke betrokkenheid van privéactoren, zoals die uit de recente beleidsinitiatieven 
naar voren is gekomen, moeilijk te verzoenen blijken met andere beleidsmaatregelen en 
strategieën die in het verleden werden vastgelegd, bijvoorbeeld de keuze van de 
ontwikkelingssamenwerking voor de kwetsbare/arme landen en een rechtenbenadering 
met toepassing van het beginsel ‘leave no one behind’. Toch hebben de actoren van de 
ontwikkelingssamenwerking in de praktijk geen problemen ondervonden om de 
verschillende beleidsopties met elkaar te verzoenen. Die keuzes maken een engagement 
van de privésector van het Noorden echter wel minder waarschijnlijk, aangezien die in 
de eerste plaats op zoek is naar aantrekkelijke economische en commerciële 
mogelijkheden. 

Praktijken van geïntegreerde benadering in het licht van de bevordering van 

inclusief en duurzaam ondernemerschap  

De ontwikkeling van een inclusief en duurzaam ondernemerschap houdt in dat er relaties 
worden aangeknoopt met niet-traditionele actoren die slechts zeer beperkt aanwezig zijn 
in de traditionele ontwikkelingssamenwerking. De terreinanalyse in het noorden van 
Benin heeft aangetoond dat er goede praktijken van koppeling en samenwerking bestaan 
zowel door traditionele actoren van de ontwikkelingssamenwerking (BTC/Enabel, ANGS) 
als door niet-traditionele actoren, met een brede waaier van manieren van 
samenwerking, gaande van gewone contractualisering voor zeer gerichte diensten tot 
samenwerkingsrelaties die verscheidene vormen kunnen aannemen en zich over een 
langere termijn ontwikkelen. Dit is een aanzienlijk kapitaal voor de bevordering van het 
ondernemerschap. Anderzijds impliceren die types van samenwerking ook dat er een 
aantal eisen worden gesteld waaraan de actoren moeten wennen. Het is gebleken dat 
een zeker niveau van bekendheid met de actoren, van wederzijds vertrouwen in de visie 
en de expertise van de andere en – vooral – van respect voor de andere in al zijn 
diversiteit, naast een geschikte institutionele opzet, noodzakelijke voorwaarden zijn voor 
een goede werking van de geïntegreerde benadering. Anderzijds wordt het potentieel dat 
door de raamakkoorden/partnerschappen met derde organisaties wordt geboden door 
BTC/Enabel verre van optimaal benut. De recente hervorming (oprichting van Enabel, 
nieuw beheerscontract) moet in principe een gunstiger context scheppen. 

De geanalyseerde ervaringen omvatten nog geen samenwerking met niet-traditionele 
actoren als volwaardige actoren. Het gaat hier immers om een zeer veeleisende opzet 
die slechts moeilijk te realiseren is in de huidige context, waarin de ervaringen met de 
samenwerking met ondernemingen/de privésector nog beperkt of – beter gezegd – van 
vrij specifieke aard zijn. De Belgische actoren werken hun acties namelijk uit met het 
oog op de verwezenlijking van de voornaamste doelstellingen van hun interventies 
(voedsel- en voedingszekerheid, verhoging van de productiviteit/productie en de 
inkomens), die niet noodzakelijk volledig verenigbaar zijn met de prioriteiten van een 
duurzaam en inclusief ondernemerschap. De doelstellingen van de interventies 
impliceren dat ze zich toeleggen op de steun aan kleine producenten en aan 
producentenorganisaties die zowel sociale als economische doelstellingen nastreven. De 
privéactoren worden hier enkel bij betrokken voor zover zij aan de verwezenlijking van 
die doelstellingen kunnen bijdragen. Zodoende worden ze vaak ‘geïnstrumentaliseerd’ en 
genieten ze ondersteuningsmaatregelen die hen in staat moeten stellen om hun rol in de 
ontwikkelingssamenwerking beter te vervullen, maar ook niet meer dan dat. 

Lokaal ondernemerschap in de landbouwsector: al aanwezige expertises, 

belangrijkste behoeften, beperkingen en mogelijkheden  

De geanalyseerde interventies hebben betrekking op een brede waaier van domeinen, 
maar hun aandacht gaat in de allereerste plaats uit naar de toegang tot en de 
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ondersteuning van productiemiddelen (met inbegrip van de financiering ervan), 
informatie en, in mindere mate, commercialisering. De Belgische ontwikkelings-
samenwerking heeft een aanzienlijke expertise verworven in de ondersteuning van de 
familiale landbouw, met een prioritaire nadruk op voedsel- en voedingszekerheid 
(zelfvoorzieningslandbouw). Bovendien, en te koppelen met de initiële focus, beschikt ze 
over een competentie op het gebied van de ondersteuning van het sociaal 
ondernemerschap dat steunt op coöperatieve structuren of andere collectieve structuren 
met gemengd karakter, die vooral worden opgericht om economische en sociale diensten 
te leveren aan de leden. Het is vrij logisch dat de grootste mogelijkheden voor de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking zich eveneens binnen die domeinen situeren, ook 
al moeten er vrij aanzienlijke wijzigingen worden aangebracht om de ontwikkeling van 
een inclusief en duurzaam ondernemerschap op een meer doeltreffende manier te 
ondersteunen. 
Om uiteenlopende redenen ondervinden die coöperatieve structuren moeite om 
autonoom en duurzaam te worden, aangezien de kwaliteit van de ondersteuning op het 
gebied van economisch en sociaal beheer en governance vaak te wensen overlaat. De 
ondersteuning van landbouwbedrijven (vooral micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen) is tot op heden in de Belgische ontwikkelingssamenwerking minder 
aanwezig. 

Er blijven behoeften aan ondersteuning van de ontwikkeling van een inclusief en 
duurzaam ondernemerschap bestaan op alle relevante domeinen. Anderzijds zijn de 
uitdagingen waarmee de kleine ondernemers worden geconfronteerd niet overal gelijk en 
hangen ze in grote mate af van een aantal parameters (actiedomein, gewas, ligging, …). 
Sommige domeinen zijn echte pijnpunten gebleken: de gebrekkige afstemming tussen 
opleiding en werk, de gebrekkige toegang tot financiële middelen, de moeilijke toegang 
tot grond en de slechte kwaliteit of het totale ontbreken van infrastructuren voor het 
vervoer over de weg. 

Behalve de mogelijkheden en de beperkingen die inherent zijn aan de ontwikkelings-
samenwerking is het ook belangrijk om te wijzen op het potentieel dat wordt geboden 
door de belangrijke vernieuwingen op het gebied van de financiering van de 
ontwikkelingssamenwerking, die onder andere een grotere betrokkenheid van de 
privésector inhouden, en tevens op de actie van een aantal Belgische actoren (in het 
vervoer en in de productie van brood) in het land, die voorbeelden aanreikt van andere 
interessante benaderingen. Verder zijn er belangrijke beperkingen van institutionele 
aard: de specifieke institutionele configuratie van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking (organisatie en financiering per type actor, niet per thema 
of per expertisedomein), die het niet gemakkelijk maakt om een gezamenlijk of 
gecoördineerd antwoord te geven op de ambitie om een inclusief en duurzaam 
ondernemerschap te ontwikkelen, evenals plannings- en uitvoeringscycli die verschillen 
tussen de diverse actoren en de moeilijkheden om belangrijke veranderingen aan te 
brengen tijdens de uitvoering van een programmacyclus. Tot slot kan worden gewezen 
op de vermindering en de onvoorspelbaarheid van de middelen (subsidies, ...) waarvan 
de traditionele ontwikkelingsactoren maar eveneens sommige niet-traditionele partners 
in zeer grote mate afhankelijk zijn, en op de onderlinge concurrentie voor die beperkte 
middelen, die een aanzienlijke rem betekenen op de ontwikkeling en de invoering van 
nieuwe benaderingen en nieuwe partnerschappen. 

Belangrijkste pistes en aanbevelingen 

Op strategisch niveau zal het belangrijk zijn om het proces verder te zetten voor de 
herdefiniëring van het institutionele landschap van de ontwikkelingssamenwerking, wat 
tot een grotere betrokkenheid van de privésector bij de ontwikkelingssamenwerking 
moet leiden. Het gaat hierbij om diverse aandachtsgebieden die gedeeltelijk nu al 
worden aangepakt, zoals de totstandbrenging van een betere onderlinge afstemming 
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tussen de mandaten, opdrachten en programma’s van de ‘traditionele’ actoren van de 
ontwikkelingssamenwerking en van andere relevante structuren (BTC/Enabel, ANGS, 
BIO, FINEXPO, Credendo, FIT, AWEX, sectorfederaties, …). Dit proces moet in een 
ruimere context worden ingepast om te komen tot een betere coherentie tussen de 
domeinen van de buitenlandse actie en het buitenlands beleid (diplomatie, 
ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse handel, defensie, …). 

De verworvenheden versterken. Voor de bevordering van het inclusief en duurzaam 
ondernemerschap is het vooral belangrijk om de verworvenheden van de huidige 
ontwikkelingssamenwerking ten volle te benutten, in het bijzonder haar expertise op drie 
niveaus: de ondersteuning van de familiale landbouw, de bevordering van het sociaal 
ondernemerschap en, in mindere mate, de ondersteuning van landbouwbedrijven. Om 
een passend antwoord te kunnen bieden op de vastgestelde gebreken, zou echter 
geleidelijk moeten worden overgegaan naar meer gedifferentieerde en ‘verrijkte’ 
benaderingen die de stappen die op die drie niveaus worden ondernomen op een 
intelligente en coherente manier met elkaar combineren. Zo moet de ondersteuning van 
de familiale landbouw meer rekening houden met de uiteenlopende standpunten en 
middelen van boerenfamilies en met de complexiteit van de strategieën die daaruit 
voortvloeien. Daartoe is het belangrijk om expliciet aandacht te schenken aan de 
verhoging van de inkomens en aan de inclusie van de mogelijkheden die zich op lokaal 
vlak aanbieden. Wat de bevordering van het sociaal ondernemerschap betreft, gaat het 
vooral om het zorgen voor een goed evenwicht tussen de sociale en de economische 
doelstellingen en om de verzekering van een kwaliteitsondersteuning op technisch 
gebied en op het gebied van het beheer en het bestuur van de ondernemingen. Daarbij 
is het belangrijk om een graduele aanpak te volgen die rekening houdt met het niveau 
van de lokale competenties. Op het derde niveau van ondersteuning (dat van 
landbouwbedrijven) zal het belangrijk zijn om een ‘win-winaanpak’ te volgen die uitgaat 
van de erkenning van de wederzijdse belangen van de producenten en de privéactoren 
en die deze laatsten niet als ‘afgeleide’ actoren beschouwt die alleen maar een 
ontwikkelingsstrategie moeten vervolledigen die hen vreemd is. Er bestaan immers een 
aanzienlijk aantal voorbeelden van goede praktijken waarbij de actoren van de 
privésector en van de ontwikkelingssamenwerking erin slagen om een groot aantal 
relaties te beheren en te ontwikkelen, de belangen van alle partijen te respecteren en 
goed om te gaan met de ‘natuurlijke’ spanningen die tussen hen bestaan.  

Bevordering van nieuwe benaderingen. Hoewel de ontwikkelingssamenwerking zich 
in haar geheel meer zou moeten bezighouden met de bevordering van het 
ondernemerschap en met de ontwikkeling van partnerschappen met de private 
marktsector, moet worden vermeden dat dit richtsnoer een nieuwe werkwijze wordt 
waaraan elke actor die in de landbouwsector actief is zonder onderscheid moet 
beantwoorden. Talrijke actoren verrichten al bijzonder waardevol werk in andere 
domeinen van de ontwikkelingssamenwerking en kunnen op die manier verder doen of, 
bijvoorbeeld, hun rol beperken tot het leggen en faciliteren van contacten tussen de 
diverse actoren. Anderzijds moeten degenen die zich willen heroriënteren bereid zijn zich 
te engageren in een veranderingsproces dat veeleisend kan zijn en maatregelen inhoudt 
als de aanwerving van kaderleden (of zelfs de oprichting van een specifieke entiteit) met 
werkervaring in de privésector, de oprichting van specifieke samenwerkings- en 
partnerschapsmechanismen met de privéactoren en de uitwerking van nieuwe 
instrumenten en procedures die soepeler en meer ‘open ended’ zijn dan die welke de 
ontwikkelingssamenwerking hanteert. 
Gezien de problemen die verband houden met het negatief imago van de landbouw, de 
plattelandsexodus en het ontbreken van een ondernemingsgeest, is er nood aan een 
gecoördineerde aanpak die de nadruk legt op de versterking van de menselijke middelen 
en van de beroepsopleiding, domeinen waarin gespecialiseerde Belgische actoren een 
belangrijke rol kunnen spelen. Een ander groot probleem, de financiering, vereist 
eveneens een coherenter antwoord. Dit impliceert een verbetering van de werking van 
BIO, met de ontwikkeling van diensten die relevanter en nuttiger zijn voor de kleine 
landbouwers. Daarnaast is het belangrijk om gespecialiseerde competenties te 
verwerven waardoor het niveau van financiële ‘geletterdheid’ kan worden verhoogd om 
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op de hoogte te blijven van de talrijke innovaties op het gebied van de financiering van 
de ontwikkelingssamenwerking, de kansen die zich bieden beter te kunnen benutten en 
te kunnen evolueren naar een strategischer besteding van de overheidsmiddelen. 

Tot slot is de uitdrukkelijke keuze voor een filièreaanpak aan te bevelen, voor zover deze 
partnerschappen voorstaat met andere actoren die actief zijn in de waardeketen (in 
plaats van andere schakels van die keten in de eigen actie te willen opnemen). In 
sommige gevallen zal het aangewezen zijn dat de ontwikkelingsactor de rol van 
facilitator (convenor) op zich neemt die zich buiten de filière positioneert, maar de 
ontwikkeling ervan bevordert dankzij weldoordachte ingrepen die bij voorkeur een 
participatieve en inclusieve aanpak hanteren, gedurende langere periodes plaatsvinden 
om vertrouwen op te bouwen en naar complexere activiteiten te evolueren, en die 
aandacht besteden aan de specifieke vereisten en voorwaarden van de toegang tot de 
markten.  
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1. Inleiding

1.1 Context en beweegredenen voor de evaluatie 

Deze evaluatie werd uitgevoerd op initiatief van de Dienst Bijzondere Evaluatie van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DBE) en maakt deel uit van zijn mandaat. Dit omvat 
de evaluatie van de diverse kanalen en actoren van de Belgische ontwikkelings-
samenwerking met de bedoeling om conclusies te trekken en aanbevelingen te formuleren 
en zodoende het ontwikkelingsbeleid en de gehanteerde praktijken te verbeteren of bij te 
sturen.  

De uitvoering van landenevaluaties maakt deel uit van deze doelstelling. Op basis van zijn 
ervaringen met dit soort evaluaties, wil de DBE voortaan landenevaluaties laten uitvoeren 
die sectoraal en/of thematisch sterker afgebakend zijn, zich bovendien over een kortere 
periode uitstrekken en nauwer aansluiten bij de noden en de dynamiek op het terrein. Dit 
moet leiden tot conclusies en aanbevelingen die nuttig zijn om bijvoorbeeld nieuwe 
samenwerkingsprogramma’s op te starten of voor te bereiden. Zo was het de bedoeling om 
deze landenevaluatie in Benin tegelijk uit te voeren met de voorbereidende stappen van een 
nieuw samenwerkingsprogramma die in principe in 2018 moeten worden voltooid. 

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Benin kan bogen op een vrij lange traditie van 
samenwerking. De intergouvernementele samenwerking gaat terug tot de jaren zeventig 
van de vorige eeuw en de eerste vergadering van de Gemengde Commissie België-Benin 
vond plaats in december 1998. Naast de Belgische Technische Coöperatie (BTC)1 die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bilaterale samenwerking, voeren ook een 
aanzienlijk aantal andere Belgische actoren programma’s uit in het land, onder andere 
organisaties van de civiele maatschappij (CMO’S), institutionele actoren (IA’s) en de 
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). Met een totale official
development assistance (ODA) van 17,66 miljoen euro (2015) is Benin het zesde 
belangrijkste partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking; voor Benin is België 
de achtste belangrijkste donor en de vijfde belangrijkste bilaterale donor.2  

Enkele van de actuele Belgische beleidsoriëntaties, zoals het belang om een geïntegreerde 
benadering te bevorderen, de rechtenbenadering, strategienota’s (zoals die met betrekking 
tot ‘Landbouw en voedselzekerheid’ en ‘Ondersteuning van de privésector’) evenals de 
hervorming van BTC waren belangrijke referentiepunten voor de evaluatie. Daarbij komen 
nog de beleidsmaatregelen die verband houden met de zogenaamde transversale thema’s, 
met als belangrijkste gender, milieubescherming en waardig werk. Voorts kunnen in Benin 
belangrijke ontwikkelingen worden vastgesteld, met het Programme d’Action du 
Gouvernement (PAG) dat werd opgestart door de regering van de in 2016 verkozen 
president Talon. Het is de bedoeling van dit programma om een brede waaier van radicale 
hervormingen door te voeren, onder andere via een reeks vlaggenschipprojecten waarvoor 
de regering wenst samen te werken met haar technische en financiële partners (TFP’s). Zo 
wil de regering van Benin onder andere dat de Belgische coöperatie haar acties in de 
landbouwsector verderzet. 

1  Tijdens de uitvoeringsperiode van deze evaluatie is BTC van naam veranderd en heet nu Enabel. In dit rapport 
wordt de benaming BTC gebruikt voor het verleden. De nieuwe benaming ‘Enabel’ wordt vooral gebruikt in de 
laatste hoofdstukken van dit rapport die betrekking hebben op de pistes en de aanbevelingen voor de toekomst. 
2 In hoofdstuk 3 wordt meer gedetailleerde informatie gegeven over de ontwikkelingssamenwerking van België met 
Benin. 

20



1.2 Doelstellingen, scope en voornaamste thema’s 

Aangezien deze evaluatie heeft plaatsgevonden in een context van transitie en 
operationalisering van actuele beleidsoriëntaties (zowel aan Beninse als aan Belgische 
zijde), is ze toekomstgericht en bevat ze dus ook een prospectief en een formatief luik, 
naast de meer klassieke summatieve dimensie. 

Het doel van de evaluatie bestond erin een beter inzicht te verwerven in hoe en in welke 
mate de toepassing van een geïntegreerde benadering nu al bijdraagt (summatieve 
dimensie) of op een relevante manier zou kunnen bijdragen (formatieve dimensie) aan de 
verwezenlijking van de strategische doelstellingen in het kader van de Belgische 
samenwerking met Benin.3 Van de evaluatie werd verwacht dat ze vier resultaten zou 
opleveren: (1) een cartografie van de Belgische expertise die binnen de vastgelegde scope 
– meer bepaald inclusief en duurzaam ondernemerschap – en volgens een geïntegreerde
benadering op een nuttige manier strategisch kan worden ingezet in het kader van het
nieuwe samenwerkingsprogramma; (2) conclusies en getrokken lessen omtrent de
doeltreffendheid en de meerwaarde van een geïntegreerde benadering ‘avant la lettre’ van
een staal van interventies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Benin; (3)
concrete pistes en aanbevelingen omtrent een duurzame strategische integratie van de
Belgische expertise in het kader van het nieuwe samenwerkingsprogramma; (4) concrete
pistes en aanbevelingen met betrekking tot de operationele vertaling, via specifieke
instrumenten, van de Belgische expertise in het kader van het nieuwe
samenwerkingsprogramma.

Zo leggen de doelstellingen van de evaluatie duidelijk de nadruk op een geïntegreerde 
benadering, die een actuele beleidsoriëntatie is, maar tevens een begrip dat sterker zou 
moeten worden geoperationaliseerd tijdens de uitvoering van het evaluatieproces (zie ook 
verder, onder hoofdstuk 2.4). Anderzijds bestonden er al concrete ervaringen met integratie 
die in deze evaluatie werden gekapitaliseerd, zoals het multi-actorenprogramma AMSANA 
(Appui Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans l'Atacora). 

De thematische scope voor de evaluatie is het inclusief en duurzaam ondernemerschap in 
Benin, meer bepaald in de context van de landbouwsector (in brede zin, m.a.w. niet enkel 
beperkt tot de landbouwproductie, maar ook met inbegrip van de upstream- en 
downstreamactiviteiten en van die van andere ondersteunende sectoren van de landbouw-
activiteit), die een van de voornaamste sectoren is van de Belgische samenwerking, zowel 
wat de directe bilaterale samenwerking als wat de indirecte samenwerking betreft. De 
geografische scope omvat het volledige grondgebied van het land, aangezien meerdere 
Belgische actoren actief zijn in zones die buiten de geografische concentratiezones van de 
gouvernementele samenwerking vallen. 

Het summatieve deel van de evaluatie heeft betrekking op drie interventies die al tijdens de 
voorbereiding van deze evaluatie werden gekozen: PROFI (Programme d’Appui au 
Développement des Filières agricoles au Bénin), PAORC (Projet d’Appui aux Organisations 
béninoises par le Renforcement des Compétences) en AMSANA, een pilootproject van de 
samenwerking waarbij meerdere Belgische ngo’s en BTC betrokken zijn. De eerste twee 
interventies maken deel uit van het Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) 2013-2017, 
terwijl AMSANA door het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (BFVZ) werd 
gefinancierd. Aanvullend op dit staal, voorzagen de referentietermen dat de evaluatoren ook 
twee andere relevante interventies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zouden 
voorstellen die betrekking hebben op de ondersteuning van de privésector en op landbouw 
en voedselzekerheid. 

Tot slot sluit de evaluatie aan bij twee parallel aan de evaluatie lopende oefeningen. 
Enerzijds gaat het om een onderzoek in het kader van Acropolis, een beleidsondersteunend 
universitair programma onder andere gericht op een meer effectieve toepassing van een 
geïntegreerde benadering (comprehensive approach) in de partnerlanden van de Belgische 

3  Bestek voor de evaluatie (n° S4/2017/03), p. 21. 
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ontwikkelingssamenwerking. Anderzijds heeft de DBE een evaluatie opgestart van de 
ondersteuning van de privésector door de Belgische ontwikkelingssamenwerking die parallel 
met deze evaluatie werd uitgevoerd. 

1.3 Structuur van het rapport 

Na dit inleidende hoofdstuk beschrijven we de aanpak en de methodologie van deze 
evaluatie, evenals de bijzondere uitdagingen. In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt 
een veranderingstheorie voorgesteld voor de ontwikkeling van een inclusief en duurzaam 
ondernemerschap in Benin die een belangrijke referentie is geweest voor de analyse. In het 
derde hoofdstuk wordt de context van deze evaluatie kort beschreven en worden naast een 
kort profiel van Benin ook de Belgische beleidscontext en een cartografie van de reeds in 
het land aanwezige Belgische expertise geschetst (die punten worden meer in detail 
uitgewerkt in de bijlagen).  

Het vierde hoofdstuk bevat de analyse van de praktijken van geïntegreerde benadering 
‘avant la lettre’ van de Belgische expertise en van hun (potentiële) bijdrage aan de 
ontwikkeling van een inclusief en duurzaam ondernemerschap. Het vijfde hoofdstuk bevat 
pistes en aanbevelingen voor een betere duurzame strategische integratie van de Belgische 
expertise met het oog op de ontwikkeling van een inclusief en duurzaam ondernemerschap. 
Het zesde hoofdstuk bevat de voornaamste bevindingen, conclusies en geleerde lessen 
terwijl het zevende en laatste hoofdstuk strategische en operationele pistes en 
aanbevelingen uitwerkt.  

Dit rapport wordt vervolledigd door een aanzienlijk aantal bijlagen: de technische 
voorschriften van het bestek, de lijst van de gecontacteerde personen, de lijst van de 
geraadpleegde documenten, een profielschets van Benin, de beschrijving van de Belgische 
beleidscontext en een cartografie van de Belgische en Beninse expertise. 
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2. Aanpak en methodologie

2.1 Fasen 

De volledige aanpak van deze evaluatie legt in alle fasen de nadruk op het ownership van 
het proces en van de resultaten, zowel van de kant van de actoren die in België gevestigd 
zijn als van die in Benin. Meer in het algemeen vereiste de specifieke aanpak van deze 
evaluatie van het evaluatieteam een constante bereidheid om te luisteren naar de 
opmerkingen, suggesties, bekommernissen … van de betrokken actoren in de twee landen.  

Na een korte opstartfase, werden bij de uitvoering van de evaluatie drie belangrijke en vrij 
verschillende fasen onderscheiden:  

 een voorbereidende fase die (onder andere) een documentstudie en een reeks
interviews in zowel Benin als België omvatte. In die fase kon eveneens de cartografie
worden opgemaakt van de Belgische actoren met een relevante ervaring met
inclusief en duurzaam ondernemerschap in Benin. Bovendien kon een beperkte
analyse worden gemaakt van het ondernemerschap in Benin en kon een eerste
strategische en verkennende terreinzending plaatsvinden. De belangrijkste
resultaten van deze voorbereidende fase werden voorgesteld in een studierapport
dat op een vergadering van het Begeleidingscomité (BC) werd besproken;

 een terreinfase die nauw aansloot op de voorbereidende fase en die werd voorbereid
in nauw overleg met de voornaamste actoren van het proces in Benin. Die fase
begon met een briefing en spitste zich onder andere toe op de bestaande praktijken
op het gebied van geïntegreerde benadering en op de strategische integratie van
Belgische expertise. Meer concreet omvatte die fase de uitvoering van terrein-
analyses voor de drie geselecteerde interventies (AMSANA, PROFI en PAORC) en
directe restituties van de resultaten van die evaluaties. Bovendien werden zes
gevalstudies uitgevoerd die een Belgisch luik en een luik in Benin omvatten.4 Die
gevalstudies hadden betrekking op praktijken op het gebied van geïntegreerde
benadering en/of partnerschap tussen Belgische en Beninse privéactoren. Dankzij die
gevalstudies kon de analyse van de drie interventies worden aangevuld. Ze droegen
er ook aan bij om duidelijke pistes aan te duiden voor de toekomstige
samenwerking;

 een synthesefase die de analyse en triangulatie van de informatie en de opstelling
van een eindrapport omvatte; een restitutie van de evaluatie vond plaats na de
goedkeuring van het rapport.

4 De evaluatoren hebben aan de DBE voorgesteld om de werkwijze die in de referentietermen is voorzien aan te 
passen en een beperkte studie uit te voeren van vijf of zes interventies en ervaringen  waaruit interessante lessen 
kunnen worden getrokken over de praktijken op het gebied van geïntegreerde benadering en de betrokkenheid van 
actoren van de Belgische privésector, die ook ‘niet-traditionele’ actoren omvatten; de DBE ging akkoord met dit 
voorstel. 
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2.2 Hoofdactiviteiten en voornaamste output 

De evaluatie heeft grosso modo de activiteiten kunnen uitvoeren die in het bijzonder bestek 
zijn voorzien evenals de benadering die door de evaluatoren was uitgewerkt. De 
belangrijkste activiteiten kunnen als volgt worden samengevat: 

 een documentstudie van de essentiële beleidsdocumenten, zowel in België als in
Benin;

 de uitwerking van een globale veranderingstheorie (ToC) voor de bevordering van
het Benins ondernemerschap, die met het BC werd besproken;

 een cartografie van de Belgische expertise aanwezig in Benin en die zich in de eerste
plaats heeft toegespitst op de cartografie van de actoren van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking, maar er in een later stadium ook andere actoren bij
betrokken heeft (onder andere maar niet uitsluitend uit de privésector);

 een verkenning van de Belgische expertise die nog niet actief is in Benin maar over
een reëel potentieel beschikt om bij te dragen aan de hoofddoelstellingen van de
ontwikkelingssamenwerking met Benin in de landbouwsector;

 een karakterisering van het Beninse ondernemerschap met een bijzondere aandacht
voor de landbouwsector en met inbegrip van een overzicht van de belangrijkste
instellingen en mechanismen ter ondersteuning van de sector;

 de uitwerking van een kader voor de analyse van de bestaande praktijken van de
geïntegreerde benadering; dit kader vormde de methodologische basis voor de
evaluatie van de drie interventies;

 de eerste terreinzending die vooral een strategische en verkennende bedoeling had;
de resultaten van die zending zijn opgenomen in het studierapport;

 de opstelling van het tussentijds rapport: in dit rapport ligt de nadruk in de
allereerste plaats op de aanduiding van mogelijke niches voor de integratie, volgens
een geïntegreerde benadering, van de Belgische expertise die op een beduidende
manier kan bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam en inclusief
ondernemerschap in Benin;

 de voorbereiding en de uitvoering van de tweede terreinzending: de voorbereiding
van het evaluatieve luik omvatte het leggen van contacten met de betrokken
Belgische actoren, de bepaling van specifieke referentietermen voor de evaluatie van
de drie geselecteerde interventies en de uitwerking van een gedetailleerd
programma van de terreinbezoeken. Wat het tweede luik betreft (de zes
gevalstudies), omvatte de werkwijze interviews met de betrokken Belgische actoren.
De tweede zending werd besloten met een debriefingvergadering waaraan
vertegenwoordigers van het Belgisch Diplomatiek Bureau en van BTC hebben
deelgenomen;

 de analyse van de resultaten van de onderzoeken zowel in Benin als in België en de

opstelling van het syntheserapport: deze analyse vormde de synthese van de
resultaten die voortvloeiden uit de diverse analysestappen in zowel Benin als België.

2.3 Analyse- en evaluatiemethoden 

Voor de evaluatie werden vooral klassieke analyse- en evaluatiemethoden gebruikt. In de 
eerste fasen was de analyse van documenten de belangrijkste methode. Ze had betrekking 
op de studie van de basisdocumentatie, onder andere van de documenten die verband 
hielden met de interventies die opgenomen werden in de terreinanalyse en met de 
relevante beleidsmaatregelen van België en van Benin. Bovendien omvatte ze een 
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prospectief onderzoeksluik van andere interessante informatie, dat betrekking had op de 
kenmerken van het landbouwondernemerschap in Benin, op de actie van de Belgische 
actoren die al aanwezig zijn in Benin (of interesse hebben om zich daar te engageren) en op 
innovatieve benaderingen om het ondernemerschap te bevorderen. Naast een document-
analyse, was het onderzoek rond het vooruitblikkende luik ook gekenmerkt door een 
zoektocht op het internet en door een aanzienlijk aantal interviews (gedeeltelijk via telefoon 
en Skype) en gesprekken. Tot slot heeft een groep van vier externe experts, elk met 
specifieke competenties die belangrijk waren voor deze evaluatie, het evaluatieteam tijdens 
het volledige proces ondersteund. 

De twee terreinzendingen waren verschillend van aard. Bij de eerste zending was de focus 
meer strategisch met de bedoeling om krachtlijnen uit te zetten voor het vervolg van de 
werkzaamheden. De tweede zending probeerde om in de benadering het evaluatieve en het 
prospectieve luik van de evaluatie te combineren. In beide gevallen vormden interviews en 
groepsgesprekken, gekoppeld aan terreinbezoeken, de voornaamste methode om gegevens 
in te zamelen. Gezien de specifieke vereisten van de evaluatie van de drie interventies en 
van de analyse van de zes gevalstudies, hebben die onderzoeken zich op specifieke 
referentietermen gebaseerd. 

De resultaten van de terreinanalyses werden samengevat in interne rapporten die een 
belangrijke inbreng hebben gevormd voor dit syntheserapport. 

2.4 Methodologische uitdagingen 

Globaal genomen is het evaluatieproces onder goede omstandigheden kunnen verlopen, 
met een open en loyale samenwerking van alle betrokken actoren zowel in Benin als in 
België. In het bijzonder in de aanvangsfase heeft het Belgisch Diplomatiek Bureau, 
gevestigd in Cotonou, een belangrijke faciliterende rol gepeeld, zowel wat de oriëntatie van 
de evaluatie als wat het leggen van contacten met de lokale sleutelactoren betreft. De 
Vertegenwoordiging van BTC heeft een vergelijkbare rol gespeeld, in het bijzonder wat de 
drie geëvalueerde interventies betreft. De Belgische actoren, van hun kant, hebben het 
werk van de evaluatoren ondersteund, onder andere door het leggen van contacten met 
hun lokale partners te vergemakkelijken.  

Ondanks de open samenwerking tussen alle betrokken partijen, heeft deze evaluatie af te 
rekenen gekregen met een aantal uitdagingen die vooral verband houden met zijn specifiek 
karakter. Die uitdagingen worden hieronder kort voorgesteld: 

 Sommige essentiële activiteiten van de evaluatie hebben vertraging opgelopen. De
evaluatie is dan wel zeer vroeg gestart (einde juli 2017), maar de onbeschikbaarheid
van een aanzienlijk aantal actoren (voornamelijk maar niet uitsluitend wegens de
vakantieperiode) heeft gemaakt dat de studiefase, zoals bepaald in het bestek, over
een langere periode dan voorzien moest worden gespreid. De evaluatoren hebben
inspanningen geleverd om de achterstand in te halen, maar er hebben zich ook
andere uitdagingen gesteld (zie verder).

 De evaluatie is zowel summatief als vooruitblikkend/formatief en weerspiegelt
daardoor op een duidelijke en passende manier de transitiecontext waarin de
samenwerking tussen de twee landen zich bevond op het moment van de uitvoering
van de evaluatie. In tegenstelling tot de meer klassieke evaluaties werd de
formatieve dimensie als cruciaal beschouwd, want ze werd geacht een belangrijke rol
te zullen spelen in het voorbereidingsproces van het nieuwe
samenwerkingsprogramma. De referentietermen van de evaluatie veronderstelden
immers dat deze (en meer bepaald het prospectieve luik ervan) nauw moest
aansluiten bij het reflectie- en programmeringsproces van de nieuwe samenwerking
met Benin. Die veronderstelling was te optimistisch, wat inhield dat een aantal
oriëntaties die moesten voortvloeien uit het voorbereidingsproces nog niet bekend
waren op het ogenblik dat bepaalde kernactiviteiten van de evaluatie werden
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uitgevoerd. Zodoende moest het vooruitblikkende luik vrij breed en tot op zekere 
hoogte hypothetisch worden gehouden, zodat de formulering van ‘pistes en 
aanbevelingen voor een duurzame strategische integratie van de Belgische expertise’ 
(een van de voornaamste resultaten die van deze evaluatie werden verwacht) niet 
kon bouwen op duidelijk geformuleerde en afgebakende strategische prioriteiten.  

 De combinatie van een evaluatief luik met een vooruitblikkend luik vormde ook een
uitdaging doordat een vrij lineaire summatieve benadering met een meer
dialectische en iteratieve formatieve benadering moest worden gecombineerd. Zo
moesten de evaluatoren hun tools voor de inzameling van gegevens continu
aanpassen aan de resultaten van het formatieve proces, waardoor de document-
analyse en de inzameling van informatie via andere kanalen complexer werden.

 De geïntegreerde benadering is een basisbegrip voor deze evaluatie net als voor het
actuele beleid van de minister. Daartoe werd het werk rond de conceptualisering en
de operationalisering van dit concept toevertrouwd aan de onderzoeksgroep
Acropolis (een beleidsondersteunend initiatief van de Belgische universiteiten). De
resultaten van die werkzaamheden werden ten dele beschikbaar gemaakt parallel
met het onderzoek van deze evaluatie waardoor ze niet allemaal tijdig en als enige
referentie voor deze evaluatie konden worden gebruikt.5

 Het inclusief en duurzaam ondernemerschap in Benin (in het bijzonder in de
landbouwsector) vormde, tot op het moment van de evaluatie, geen prioritaire focus
van de drie projecten die als gevalstudie werden geanalyseerd. De projecten
bevatten immers wel degelijk acties ter ondersteuning van het ondernemerschap,
maar die werden voornamelijk uitgewerkt en ondernomen in een bredere context
van landbouwontwikkeling, waar ze een aanvulling vormen op strategieën die in de
eerste plaats gericht zijn op de voedselzekerheid. In een dergelijke context was het
voor de evaluatoren moeilijk om de praktijken van een geïntegreerde benadering
‘avant la lettre’ een plaats te geven in het beperkte kader van de bevordering van
het inclusief en duurzaam ondernemerschap. Met andere woorden, de bevordering
van het ondernemerschap vormde als dusdanig geen specifieke factor die de
ontwikkeling van praktijken van een geïntegreerde benadering bevorderde.

2.5 Kernbegrippen en veranderingstheorie 

De meeste kernbegrippen die in het kader van deze evaluatie worden gebruikt, hebben het 
voorwerp uitgemaakt van interessante discussies en bespiegelingen (en doen dit nog 
steeds). Het doel van dit hoofdstuk bestaat er niet in om bij te dragen aan die processen, 
maar enkel en alleen om duidelijk te maken wat de evaluatie onder die begrippen verstaat 
en hoe ze die gebruikt.  

 De familiale landbouw omvat alle landbouwactiviteiten die door de familie worden
uitgevoerd. Dit houdt verband met talrijke aspecten van de plattelandsontwikkeling.
Dankzij de familiale landbouw kan de productie op het gebied van landbouw, bosbouw,
visserij, veehouderij of aquacultuur worden georganiseerd die door een familie wordt
beheerd en voornamelijk op werkkrachten, zowel mannen als vrouwen, steunt die tot de

5  De evaluatoren hebben het document ‘Strategienota Comprensive Approach’ (nota voor de Ministerraad) nuttig 
kunnen raadplegen. Dit document vormt het meest recente formele referentiepunt, maar sommige niveaus blijken 
minder relevant voor deze evaluatie die zich, op het niveau van de praktijk van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, bewust heeft toegespitst op de praktijken van geïntegreerde benadering van de 
interventies. Het niveau van de geïntegreerde benadering op landenniveau zal overigens in aanmerking worden 
genomen in de laatste hoofdstukken van deze evaluatie. 
De voorstelling van het Acropolis-team op de ‘Kick Off Workshop’ van 17 oktober 2017 vormde een andere 
belangrijke referentie, net als de ‘Evidence Paper on an integrated country approach for Belgian development

cooperation’ die in februari 2018 beschikbaar was. De aandacht voor de geïntegreerde benadering, het streven 
naar synergie en coherentie etc. maken sedert enige tijd overigens deel uit van het Belgische beleid. Voor meer 
details, zie hoofdstuk 3.2. 
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familie behoren. Zowel in ontwikkelde landen als in ontwikkelingslanden is de familiale 
landbouw de voornaamste vorm van landbouw in de sector van de voedselproductie 
(FAO). 
Er dient eveneens te worden op gewezen dat de familiale landbouw vaak gekenmerkt is 
door een combinatie van factoren en van economische en niet-economische 
overwegingen die maken dat de ondersteuning ervan complex en veeleisend is. De mate 
waarin die landbouw afgestemd is op de markt-gestuurde economie verschilt naargelang 
het landbouwbedrijf, maar er bestaat nagenoeg altijd een zekere afstemming. 

 Geïntegreerde benadering is een begrip dat in uiteenlopende contexten (onder
andere die van de ontwikkelingssamenwerking) en vanuit verschillende invalshoeken
wordt gebruikt. Het begrip geïntegreerde benadering omvat het streven om alle
dimensies en alle stadia te bestrijken, om alle betrokken partijen te integreren zodat een
omvattend antwoord kan worden geboden, alsook om meerdere initiatieven te bundelen
die voor een nog omvattender antwoord kunnen zorgen zowel op micro- als op
macroniveau. Daarbij is er minstens een impliciet verband met het streven om een
duurzame ontwikkeling te bevorderen en om alle betrokken partijen op een
democratische manier bij de ondernomen stappen te betrekken.

 De sociale economie of sociale en solidaire economie (SSE) is de tak van de
economie die de privéorganisaties (ondernemingen, coöperaties, verenigingen,
mutualiteiten of stichtingen) groepeert die economische activiteiten en sociale
rechtvaardigheid met elkaar proberen te verzoenen. De SSE biedt een antwoord op
talrijke uitdagingen waarmee de hedendaagse samenleving wordt geconfronteerd, van
eerlijke handel over solidair sparen en sociale innovaties op het gebied van
milieubescherming, de strijd tegen uitsluiting, tot gezondheidszorg of gelijke kansen. De
SSE groepeert organisaties die worden gedefinieerd hetzij door hun non-profitstatus en
hun democratisch beheer, hetzij door hun maatschappelijk doel, dat een specifiek
maatschappelijk nut nastreeft. De sociale en solidaire economie ligt in het verlengde van
een oude geschiedenis die coöperatieve, mutualistische en associatieve tradities,
volgens dewelke gemeenschappen handelen om een oplossing te vinden voor een
probleem waarmee ze worden geconfronteerd, combineert met initiatieven die veeleer
van een liefdadige aanpak getuigen en waardoor individuen of groepen zich inzetten om
het lot van andere personen te verbeteren.6

 Duurzaam ondernemerschap omvat zowel economische, sociale als milieu-
doelstellingen. Zo getuigt een duurzame ondernemer van een grote ambitie: hij wil de
markt, de samenleving en de regelgeving hervormen; tezelfdertijd moet zijn aanpak
ervoor zorgen dat het milieukapitaal wordt behouden voor de toekomstige
generaties. Hij zet in op innovatie, hij richt zich tot de massamarkt met de bedoeling om
een voordeel te bezorgen aan het grootste deel van de samenleving. Zijn missie bestaat
erin de sociale en milieuproblemen op te lossen door middel van een buitengewone
business-prestatie die zijn impact verzekert, zowel op de markt als in de samenleving.7

 Het inclusief ondernemerschap is een ondernemerschap dat ten goede komt aan de
volledige bevolking door de nadruk te leggen op de integratie van de armste en meest
kwetsbare bevolkingsgroepen (BTC, kadernota over de Ondersteuning van de Lokale
Privésector).
De beleidsmaatregelen voor inclusief ondernemerschap hebben tot doel om alle leden
van de samenleving gelijke kansen te waarborgen om een onderneming of een
zelfstandige activiteit op te starten en te beheren, of om de ervaring van een ontwerp
van een ondernemingsplan te gebruiken om hun vaardigheden en hun inzetbaarheid op
de arbeidsmarkt te vergroten. Ze hebben tot doel om de personen te helpen die
problemen ondervinden om leefbare ondernemingen op te richten, bijvoorbeeld
vrouwen, jongeren, senioren, etnische minderheden en personen met een beperking,

6 P. Frémeaux, La nouvelle alternative: Enquête sur l’économie sociale et solidaire, Paris, Les petits matins, 2011.
7  Stefan Schaltegger, Marcus Wagner, Sustainable entrepreneurship and sustainable innovation: categories and 
interactions, Business Strategy and the Environment, May 2011, Volume 20, Issue 4. 
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maar die anderzijds over een onderschat ondernemerspotentieel beschikken.8 Het begrip 
strookt met het beginsel ‘leave no one behind’, een van de belangrijkste beginselen van 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking, en onder meer ook met de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstelling nr. 8 die de bevordering van een inclusieve economische groei 
nastreeft. 

 Ondernemingsgeest. De definitie die door de EU-Commissie wordt gebruikt, luidt:
“Entrepreneurship is an individual’s ability to turn ideas into action. It includes
creativity, innovation, risk taking, ability to plan and manage projects in order to achieve
objectives”.9 Een ondernemer (of onderneemster) is een persoon die een project opzet
uitgaande van een visie en van de middelen waarover hij of zij beschikt. Hoewel elke
ondernemer verschilt door zijn voorgeschiedenis, zijn ervaringen, zijn waarden en zijn
visie, hebben al die personen eenzelfde attitude gemeenschappelijk: ondernemings-
geest. Die ondernemingsgeest steunt op de vier volgende pijlers:10

o visie: een duidelijke visie en doelstellingen hebben. Die visie berust ten dele op
zijn intuïtie en op zijn voornemen.

o motivatie: een motivatie om de doelstelling te verwezenlijken. De ondernemer
verliest zijn enthousiasme noch zijn energie om verder te doen, zelfs in moeilijke
situaties. Hij beschikt over de nodige creativiteit om zijn ideeën te
verwezenlijken.

o veerkracht: de ondernemer kan incasseren, opnieuw opstaan, zich aanpassen
aan veranderingen en optimistisch blijven. Daarnaast is hij bereid om risico’s te
nemen.

o contactvaardigheid: een ondernemer denkt altijd na over welke banden hij kan
smeden en met wie hij in contact kan komen om synergieën tot stand te
brengen. Hij is tevens luisterbereid en nieuwsgierig, ook om nieuwe ideeën op te
doen.

 Expertise betekent het onderzoek van iets met de bedoeling om het te ramen, te
evalueren. Ze doet een beroep op een geheel van gespecialiseerde kennis, van
wetenschappelijke of technische aard, doorgaans gericht op een praktische toepassing.
Zodoende is de expertise een hulpmiddel bij de besluitneming, door het onderzoek van
technische of wetenschappelijke feiten. De expertise kan niet worden losgemaakt van de
expert, die wordt erkend als de persoon die dit tot een goed einde kan brengen en die
een advies zal uitbrengen dat als leidraad voor de beslissing kan dienen. De term wordt
spijtig genoeg steeds vaker gebruikt in de plaats van ervaring in de zin van verworven
competentie, wat tot vervelende verwarringen kan leiden.11 Zo impliceert de
aanwezigheid van actoren die als ‘experts’ worden beschouwd niet noodzakelijk dat er
een echte expertise aanwezig is en bestrijkt dit niet noodzakelijk de totale vereiste
expertise noch de manier waarop ze aansluit op andere actoren.

 Filière en filière-benadering van de landbouw/waardeketen. Het gaat hier om
twee begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar die een verschillende
oorsprong hebben: “Wanneer ze worden gebruikt als analyse-instrument, verwijzen de
concepten filière en waardeketen naar verschillende soorten analyse: de filière verwijst
naar een verzamelbegrip, naar systemische analyses, terwijl de waardeketen veeleer
naar sequentiële of opgedeelde analyses van de verschillende schakels van de
productieketen verwijst”.12 In West-Afrika worden de filières vaak gebruikt als

8  OECD, Pallier la pénurie d’entrepreneurs, Politique d’Entreprenariat Inclusif en Europe, 2016. 
9 https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship en http://www.pourquoi-entreprendre.fr/piliers-
esprit-entreprendre). 
10 Die omschrijving moet worden genuanceerd in de context van Benin. Torrès, bijvoorbeeld, contextualiseert het 
begrip ondernemerschap, ontwikkelt 4 “typemodellen” van ondernemers en benadrukt de volgende kenmerken 
voor “informele ondernemers”: gewiekstheid, volharding, het nemen van matige risico’s, verdraagzaamheid 
tegenover ambiguïteit, verdraagzaamheid tegenover onzekerheid, nood aan veiligheid, aanpassingsvermogen, 
weigering om te groeien.  
Torrès Olivier, Les divers types d'entrepreneuriat et de PME dans le monde, Management International, 2001.
11 Académie française, Dire, ne pas dire, Recherche, 3 december 2012. 
12 CSA, “Approche Filière” : Conceptions, avantages et risques pour l’agriculture familiale, Verslag van het 
internationaal seminarie georganiseerd door CSA op 27 november 2013 in Brussel. 
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actiekader voor landbouwontwikkeling en zijn ze eveneens opgenomen in het PAG van 
de regering van Benin. Terwijl vroeger vooral de staat instond voor de organisatie van 
de filières, wordt de verantwoordelijkheid om een filière te organiseren nu vaak aan de 
actoren uit de privésector overgelaten.  
Uit de bovenstaande definitie blijkt duidelijk dat de toepassing van de filière-logica (of 
waardeketenlogica) in combinatie met een meer holistische aanpak van de bevordering 
van de familiale landbouw een aantal uitdagingen in zich bergt. De onderliggende 
economische logica beantwoordt niet noodzakelijk aan de logica en aan de realiteit van 
de families van kleine producenten voor wie de landbouw de vaak levensbelangrijke 
kernactiviteit is (voor de voedselzekerheid). Dit biedt amper ruimte om risico’s te nemen 
via economische en commerciële activiteiten. 
Tot slot is de keuze voor concepten als filière en waardeketen van nature gekenmerkt 
door de betrokkenheid van een waaier van actoren die vaak verschillend van aard zijn.  

 Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Er is geen internationale consensus
over de definitie van deze types ondernemingen en over de parameters die voor de
definitie ervan moeten worden gebruikt. Vooraanstaande instellingen in de wereld van
de ontwikkelingssamenwerking (OESO, Wereldbank, EU) passen andere criteria toe dan
de Belgische definitie. De Belgische strategienota ‘Privésector’ (p. 3) stelt dat voor de
Belgische ontwikkelingssamenwerking de lokale en regionale MKMO’s, hun representa-
tieve verenigingen en de overheden die een gunstig effect kunnen hebben op het
ondernemingsklimaat de voornaamste begunstigden zijn.

In de onderstaande tabel worden de definities samengevat:13

Tabel 1: Criteria voor de definitie van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 

Micro-onderneming Kleine onderneming Middelgrote onderneming Grote onderneming

Aantal 
werknemers Omzet Balans 

Aantal 
werknemers Omzet Balans 

Aantal 
werknemers Omzet Balans 

Aantal 
werknemers Omzet Balans 

Definitie van de EU, de 
OESO en de WB < dan 10 < dan 2 m€ < dan 2 m€ < dan 50 < dan 10 

m€ 
< dan 10 

m€ 
< dan 250 < dan 50 

m€ 
< dan 43 

m€ 
≥ dan 250 

≥ dan 
50 m€ 

≥ dan 
43 
m€ 

Belgische definitie 10 700 000€ 350 000€ < dan 50 < dan 9 
m€ 

< dan 4.5 
m€ 

50 < dan 9 m€ < dan 4.5 
m€ 

Een onderneming wordt als groot 
beschouwd wanneer ze 2 van de 3 

drempels overschrijdt of 
beursgenoteerd is

 De voedsel- en voedingszekerheid. Er is sprake van voedselzekerheid “wanneer alle
mensen op elk moment fysieke en economische toegang hebben tot voldoende, gezond
en voedzaam voedsel waardoor ze aan hun energiebehoeften en hun voedselvoorkeuren
kunnen tegemoetkomen om een gezond en actief leven te leiden”.14 Die definitie omvat
de vier dimensies van de voedselzekerheid: beschikbaarheid, toegang, stabiliteit en
verbruik. Ze omvat aspecten die verband houden met het voedsel en met de
zorgpraktijken die de basis vormen van een goede voeding.
Er is sprake van voedingszekerheid wanneer alle mensen op elk moment een voldoende
hoeveelheid voedsel kunnen verbruiken met een geschikte kwaliteit in termen van
keuzeaanbod, verscheidenheid, voedingswaarde en veiligheid voor de gezondheid, om
aan hun energiebehoeften en hun voedselvoorkeuren te voldoen en aldus een gezond en
actief leven te leiden, waarbij ze in een gezonde omgeving kunnen leven en een beroep

13  BTC, Ondersteuning van de privésector, Kadernota, 37 p., 2017. 
14  Verklaring van Rome over de voedselzekerheid, Wereldvoedseltop, november 1996, Rome. 
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kunnen doen op geschikte gezondheids-, onderwijs- en zorgvoorzieningen.15 Het concept 
voedingszekerheid is dus ruimer dan het concept voedselzekerheid. 

 De publieke sector en de privésector. De publieke sector staat voornamelijk onder
de leiding van de overheid. Hij omvat enerzijds de overheidsdiensten van de staat en de
(non-profit) lokale overheden en anderzijds de ondernemingen waarvan minstens 51 %
van het maatschappelijk kapitaal in handen is van een overheidsinstantie, evenals de
verenigingen die voor hun financiering grotendeels van de overheid afhangen. Sommige
functies die eigenlijk openbaredienstverleningstaken zijn, kunnen door de privésector
worden verzekerd, doorgaans in opdracht van de openbare dienst. Voorbeelden hiervan
zijn de watervoorziening en afvalwaterbehandeling en de huisvuilophaling.
De privésector heeft betrekking op het deel van een economie waarin de staat niet of
weinig ingrijpt en dat niet door de overheid wordt gecontroleerd. Tot de privésector
behoren: privéondernemingen; banken met privékapitaal; de sociale economie
(waaronder de mutualiteiten, coöperaties en verenigingen) en de niet-gouvernementele
organisaties. Onder de actoren die tot de sociale economie behoren, kan een nuttig
onderscheid worden gemaakt volgens het oogmerk (met of zonder winstoogmerk) en
het type activiteit (markt- en niet-marktactiviteiten).16

 De informele sector wordt gedefinieerd als het geheel van legale economische
activiteiten die aan elke geldende wetgeving ontsnappen. Die sector groepeert de kleine
inkomensgenererende activiteiten en ondernemingen, vaak individueel of familiaal, en is
gekenmerkt door de niet-naleving van het fiscaal en juridisch kader van de overheid, het
ontbreken van een wettelijk verplichte boekhouding, niet-aangegeven lonen etc. De
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft zeven criteria bepaald die deze economie
aan de rand van de klassieke productie van goederen en diensten kenmerken: de
gemakkelijke toegang tot de activiteiten; het gebruik van lokale middelen;
ondernemingen die eigendom zijn van de familie; de beperkte schaal van de activiteiten;
het gebruik van eenvoudige technieken en het beperkt aantal werknemers; kwalificaties
verworven buiten het officieel onderwijssysteem; markten die aan elke regulering
ontsnappen en openstaan voor concurrentie.
Gezien het toenemende belang van de informele arbeidsverhoudingen maken sommigen
nu een onderscheid tussen de informele economie en de informele sector, waarbij de
informele economie wordt gevormd door de informele sector plus de informele werk-
gelegenheid in formele ondernemingen.17

 De formele sector is een geheel van activiteiten of ondernemingen met een
gemeenschappelijk doel. Het gaat om officiële activiteiten, die erkend zijn door de staat
en waarmee de nationale statistieken rekening houden bij de beoordeling van de
openbare dienstverlening.18 Er wordt druk gedebatteerd over de vraag of elke
economische activiteit al dan niet moet worden ‘geformaliseerd’. Het debat vindt vooral
plaats tussen degenen die de informele sector als uitzonderlijk dynamisch beschouwen,
als een mooi voorbeeld van wat een economie zou zijn die bevrijd is van de door de
overheid opgelegde strikte regels (zonder dat de oneerlijke concurrentie met de privé-
sector wordt ontkend) en degenen die de nadruk leggen op de winstderving voor de
staat (niet-belastbare activiteiten) en op de kwetsbaarheid van de personen die in die
sector werken.

 Waardig werk vat de verwachtingen van mensen ten aanzien van werk samen. Het
groepeert de toegang tot productief werk met een behoorlijke bezoldiging, veiligheid op
de werkplek en sociale bescherming voor de gezinnen, betere vooruitzichten op
persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie, de vrijheid van individuen om hun eisen
kenbaar te maken, zich te organiseren en deel te nemen aan de beslissingen die een

15  FAO, An introduction to the basic concepts of food security, Food security information for action, Practical 
Guides, 2008. 
16  BTC, Ibidem. 
17 R. Hussmanns, Measuring the informal economy: From employment in the informal sector to informal
employment, Working Paper no. 53, ILO, 2004. 
18  J.P. CORNIL, Lexique thématique de la comptabilité. 
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invloed hebben op hun leven, en gelijke kansen en een gelijke behandeling voor allen, 
zowel mannen als vrouwen.19 

2.6 Veranderingstheorie20 

Duurzaam en inclusief ondernemerschap in de landbouwsector draagt in aanzienlijke mate 
bij aan de economische groei van een land.21 Dit ondernemerschap heeft betrekking op de 
landbouwproductie (in ruime zin), bij voorkeur door familiale landbouwbedrijven en door 
ondernemingen die tussenkomen in de stadia voor en na de productie en bijvoorbeeld actief 
zijn in de toelevering van inputs en productiemiddelen, de verwerking en de 
commercialisering van landbouwproducten. Die ondernemingen moeten inclusief en 
duurzaam zijn, m.a.w. ten goede komen aan de volledige bevolking en zowel economische, 
sociale als milieudoelstellingen integreren. 

Een dergelijke onderneming kan zich ontwikkelen voor zover de zakelijke omgeving gunstig 
is, de toegang tot de markten verzekerd is en de ondernemer toegang heeft tot de 
productiemiddelen.  

Die gunstige omgeving omvat verscheidene aspecten, zoals: 

 een klimaat en een sfeer die bevorderlijk zijn voor een ondernemer die zich in de
landbouw wil engageren. Het komt erop neer een positief beeld neer te zetten van
het ondernemerschap in de landbouw in de media, in de scholen, in de samenleving,
een beeld dat mensen zin geeft om zich te engageren. In de meeste landen wordt de
landbouwsector minachtend bekeken en de jongeren worden niet aangemoedigd,
niet door het onderwijssysteem en niet door hun familie, om zich als landbouw-
ondernemer te engageren. Er bestaan dus aanzienlijke sociale en culturele barrières;

 in verband met het voorgaande punt is het belangrijk om rekening te houden met
het feit dat de beroepen in de landbouwsector veeleisend zijn, vaak fysiek zwaar en
vermoeiend, maar dat ze terzelfder tijd een zelfstandige beheerscapaciteit vereisen
waaraan het onderwijs en de vorming slechts weinig aandacht besteden. Een
gunstige omgeving houdt hier in dat die uitdagingen minstens worden gecompen-
seerd door interessante economische vooruitzichten;

 een wetgevend kader dat het ondernemerschap aanmoedigt door wetten en
maatregelen die het ondernemerschap bevorderen, die een gunstig belastingklimaat
scheppen voor ondernemingen met procedures die aan het ondernemerschap en aan
de oprichting van ondernemingen zijn aangepast; uiteraard gaat het er niet alleen
om een gunstig wetgevend en fiscaal kader te scheppen, maar eveneens om te
garanderen dat het effectief zal worden toegepast, wat onder andere een strijd tegen
corruptie, bureaucratische rompslomp etc. inhoudt;

 diverse instellingen die de ondernemers ondersteunen met diensten in diverse
domeinen en met voorwaarden die gunstig zijn voor de ondernemers. Die diensten
situeren zich in de volgende domeinen:

19  Definitie van de ILO; http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--fr/index.htm. 
20  De veranderingstheorie die hierna wordt voorgesteld, werd ontwikkeld door het evaluatieteam, vooral met de 
bedoeling om de evaluatie te ondersteunen met een breed referentiekader dat de essentiële domeinen van de 
bevordering van het inclusief en duurzaam ondernemerschap en de voornaamste actoren die in elk van die 
domeinen actief zijn omvat, zonder echter een diepgaande analyse te maken van de beoogde veranderingen in elk 
domein. Zo heeft het team er bewust  voor gekozen om de referentiekaders van de geanalyseerde projecten of de 
bestaande beleidsmaatregelen niet over te nemen.  
21  Er dient te worden opgemerkt dat dit verband door bepaald onderzoek wordt betwist of minstens niet bevestigd. 
Deze discussie overstijgt het kader van deze evaluatie, maar het is wel belangrijk dat de beleidsmakers de 
debatten daarover in de komende jaren volgen. Zie voor meer details: J. Hessels en Wim Naudé, The intersection

of the Fields of Entrepreneurship and Development Economics: A Review Towards a New View, IZA Discussion 
Paper No. 11103 
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o toegang tot informatie, tot kennis en tot innovaties. Daarbij spelen
onderzoeks- en opleidingsinstellingen een rol;

o toegang tot financiële middelen;
o toegang tot begeleidingsdiensten om een goed beheer te verzekeren;

 de structurerende infrastructuren zoals de transportinfrastructuren, de water- en
elektriciteitsinfrastructuren, infrastructuren als loodsen, plaatsen die de vestiging van
ondernemingen vergemakkelijken (ontwikkelingspolen), etc.

Zonder productiemiddelen en bijbehorende diensten kan de ondernemer niet 
produceren. Zowel voor de landbouwproductie als voor de verwerking en de 
commercialisering van de producten hebben de ondernemers nood aan: 

 betrouwbare, performante productiemachines en -gereedschappen van goede
kwaliteit om te verzekeren dat hun producten de concurrentie aankunnen;

 reparatiediensten, diensten die reserveonderdelen aanbieden en dergelijke om een
goede werking van het materieel te verzekeren;

 inputs, toegang tot grondstoffen op het juiste moment, met een voldoende
kwantiteit en kwaliteit en tegen concurrerende prijzen;

 vaardigheden om de productie te beheersen, om te innoveren en om het beheer van
de onderneming uit te voeren. Het betreft de volgende vaardigheden:

o technische vaardigheden
o beheersvaardigheden
o commerciële vaardigheden

 om te kunnen investeren, moet de ondernemer toegang hebben tot financiële
middelen: hetzij eigen middelen, hetzij middelen die ter beschikking worden gesteld
door bankinstellingen of microfinancieringsinstituten of via andere bronnen.

Het is belangrijk dat er markten aanwezig zijn die de ondernemer in staat stellen zijn 
producten of zijn diensten tegen concurrerende en winstgevende prijzen te verkopen. De 
toegang tot de markten veronderstelt dat:  

 de ondernemer in staat is kwaliteitsproducten en -diensten te produceren die de
concurrentie kunnen aangaan met die van zijn concurrenten. Het gaat hierbij niet
alleen om de kwaliteit, maar ook om de presentatie;

 er transport- en opslagmiddelen en fysieke infrastructuren voorhanden zijn die op
een correcte manier worden geëxploiteerd;

 informatie over de vraag en het aanbod, over de prijzen en de verkoopsvoorwaarden
in omloop is en op de juiste momenten beschikbaar is voor de producenten;

 de ondernemer over een flexibel en betrouwbaar werkkapitaal beschikt;

 er een goede coördinatie is tussen de verschillende actoren van de waardeketen om
te verzekeren dat elke schakel zodanig presteert dat de hele keten wordt versterkt.

In het schema op de volgende pagina wordt de veranderingstheorie voorgesteld waarop 
onze analyse is gebaseerd. 
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3. De context van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking in Benin

In dit hoofdstuk wordt nadere informatie gegeven over de globale context die belangrijk 
is voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking met het land en voor het onderwerp 
van deze evaluatie. Voor meer uitgebreide informatie, zie de bijlagen D tot F (Profiel van 
Benin; Belgische beleidscontext; Cartografie van Belgische expertise).  

3.1 Profiel van Benin 

3.1.1 Kernindicatoren 

 Officiële naam van het land: Benin
 Administratieve hoofdstad: Porto-Novo
 Economische hoofdstad: Cotonou
 Oppervlakte: 114.763 km²
 Bevolking: 10,9 miljoen
 Bestuurlijke indeling: 77 gemeenten onderverdeeld in 12 departementen
 Buurlanden: Togo, Nigeria, Burkina Faso en Niger
 Officiële taal: Frans
 HDI: 0,480 (2015), 166ste op 188 landen
 Jaarlijkse bevolkingsgroei: 3,5%
 Incidentie van monetaire armoede: 40,1% (2015) tegenover 36,2% in 2011
 Prevalentie van voedselonzekerheid: 9,7% in 2014 (FAO), maar duidelijk hoger in de

concentratiezones van de Belgische bilaterale samenwerking (rond de 40% in de
diverse gemeenten van Atacora)

3.1.2 Globale karakterisering van de private landbouwsector 

De economie van Benin hangt in zeer grote mate af van de landbouwsector (een derde 
van het BBP, twee derde van de werkgelegenheid) en van de handel. Die sector wordt 
gedomineerd door kleine en middelgrote landbouwbedrijven, waarvan het aantal op 
550.000 wordt geraamd en die samen instaan voor 95% van de totale landbouw-
productie. Benin heeft een strategisch plan gelanceerd onder de naam Plan Stratégique
de Relance du Secteur Agricole dat de terugkeer van jonge afgestudeerden naar de 
landbouw, de modernisering van de teeltpraktijken en de verwerking van de lokale 
productie tot doel heeft. Het gebrek aan infrastructuur (transport, water, energie, …) 
vormt een zeer grote uitdaging. Dit is het gevolg van het feit dat de overheid zich 
gedurende een lange periode totaal niet heeft geëngageerd. Er zullen nu echter 
specifieke investeringen worden gedaan, die in het kader van het PAG zijn 
aangekondigd, en waarvan de uitvoering in sommige gevallen begonnen is: transport 
(veel nieuwe wegen worden op dit moment aangelegd), water (begin van het door 
Nederland gefinancierde project Omidelta), elektriciteit (MCA2-programma is lopende). 
Andere lopende investeringen in januari 2018 zijn: (1) de eerste uitbetaling van 7,2 
miljard FCFA door de EU na de goedkeuring van het Plan National d’Investissement
Agricole et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, geharmoniseerd volgens de 
richtlijnen van de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie; (2) de opstart van 
een bijkomende fase van ProCAD/Pada, waarvan 27 miljard FCFA werd gefinancierd door 
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de WB op een globale projectkost die op meer dan 35 miljard FCFA wordt geraamd en 
(3) de lancering van de bijkomende fase van ProCAD/Ppaao waarvan 12 miljard FCFA
werd gefinancierd door de Wereldbank.

Sommige factoren (op beleids-, monetair en veiligheidsgebied) zorgen voor een stabiel 
klimaat, maar verhinderen toch niet dat het land steeds kwetsbaarder wordt voor 
exogene schokken. In dit verband dient in de eerste plaats te worden gewezen op de 
klimaatontwikkelingen die de risico’s in verband met de landbouw verder doen 
toenemen. De prijsschommelingen van katoen (een primordiale bron van inkomsten) en 
van aardolie zijn andere onzekerheidsfactoren, net als de ontwikkelingen in het buurland 
Nigeria, de economische reus in de regio, en het land van bestemming van 80% van de 
(her)uitvoer van Benin. 

Relatief belang van de privésector in Benin 

In Benin kan niet over de privésector worden gesproken zonder te wijzen op het bestaan 
van de informele sector die in onderontwikkelde economieën een overwegende rol 
speelt. De economie is gekenmerkt door een zeer nadrukkelijk aanwezig informeel 
niveau, dat op ongeveer 65% van de totale economie wordt geraamd en meer dan 90% 
van de actieve bevolking tewerkstelt (Wereldbank, 2017). De informele sector groepeert 
alle economische activiteiten die ontsnappen aan de officiële regelgeving.22 De grote 
mate van informaliteit van de producenten wordt niet zozeer verklaard door de 
moeilijkheid om een formeel karakter aan te nemen. Wanneer een onderneming toegang 
wil krijgen tot een overheidsopdracht, kan ze zonder problemen een formeel karakter 
aannemen. De reden is veeleer dat informaliteit de norm is en formaliteit de 
uitzondering. Bovendien houdt een formalisering bijzondere verplichtingen in, onder 
andere de noodzaak om ten minste gedeeltelijk de cultuur van de onderneming en de 
werkwijze te veranderen. Zo zien de leden van een vereniging bijvoorbeeld niet in 
waarom ze hun IGA (die ze vaak niet als een onderneming beschouwen) zouden 
formaliseren, want een dergelijke stap wordt in hun kringen niet ondernomen. 

De informele sector wordt tegenwoordig als een van de belangrijkste hinderpalen gezien 
voor de ontwikkeling van de privésector, aangezien hij als niet-productief wordt 
beschouwd en wordt beschuldigd van oneerlijke concurrentie met de economische 
operatoren van de formele privésector. Dit gezichtspunt is betwistbaar gezien het 
uitzonderlijke dynamisme en de veelvoudige activiteiten van de informele sector. 

Structuur van de privésector (industrie, landbouw, diensten) 

De structuur van de economie in Benin is gekenmerkt door een primaire sector met 
landbouwactiviteiten met een geringe productiviteit. Die sector draagt om en bij de 26% 
bij aan het BBP en stelt 45% van de actieve bevolking tewerk (zie de onderstaande 
tabel). Het grootste deel van de activiteiten is informeel. De secundaire sector bevindt 
zich nog altijd in een embryonaal stadium wegens zijn geringe bijdrage aan het BBP 
(minder dan 24%) en aan de werkgelegenheid (11%). De zeer embryonale industriële 
fabricage levert slechts een marginale bijdrage. Zij is nog lang geen van de hefbomen 
van groei, wat uiteindelijk wordt beoogd. De tertiaire sector wordt gekenmerkt door een 
overwicht van speculatieve en zelfs informele activiteiten. Die tertiaire sector (met 
inbegrip van de niet-marktactiviteiten en andere) draagt ongeveer 51% bij aan het BBP 
en wordt beheerst door handel en transport.  

22  Zie ook hoofdstuk 2.5 hierboven voor een definitie van de informele sector. 
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Tabel 2: Structuur van de privésector in Benin 

Spreiding van de economische 

activiteit per sector 

Landbouw Industrie Diensten 

Werkgelegenheid per sector (in 

% van de totale werkgelegenheid) 

45,1 10,4 44,0 

Toegevoegde waarde (in % van 

het BBP) 

25,6 23,4 51,1 

Toegevoegde waarde (jaarlijkse 

groei in %) 

4,4 4,5 3,6 

Bron: Wereldbank (2017)

Het ondernemerschap in de landbouwsector in Benin 

Er zijn in Benin geen zeer recente en omvattende statistieken beschikbaar over de 
ondernemingen in de landbouwsector, waardoor het moeilijk is om een beleid en een 
strategie uit te werken. De Recensement national de l'Agriculture (RNA) moet die leemte 
opvullen, maar spijtig genoeg loopt de concrete uitvoering ervan vertraging op. De 
tellingen die in het verleden werden uitgevoerd (INSAE, 2010; SNV, 2012; project ABC, 
2014; CCIB, 2015) hadden vooral betrekking op de formele ondernemingen en geven 
slechts zeer fragmentarische en dus wellicht weinig representatieve informatie. De telling 
die werd uitgevoerd in het kader van het project ABC (en die de departementen Couffo, 
Atacora en Donga niet bestrijkt) wijst op het belang van individuele ondernemingen 
(40% van de getelde ondernemingen) en van producentencoöperaties/-organisaties 
(24%; + 8%) en op een concentratie van de ondernemingen in de zuidelijke 
departementen van het land (Atlantique, Littoral, Ouémé). 

3.2 De Belgische beleidscontext23 

De strategische en beleidscontext van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Benin 
is gekenmerkt door een reeks resultaten en ontwikkelingsinitiatieven die op verschillende 
momenten en dus in uiteenlopende beleidscontexten tot stand zijn gekomen. Toch 
kunnen we eigenlijk niet spreken van echte tegenstrijdigheden in de beleidsmaatregelen 
of strategieën, maar wel van strategieën en beleidsmaatregelen die potentieel tot 
tegenstrijdige acties kunnen leiden (acties die in overeenstemming zijn met een 
beleidsmaatregel maar in strijd met een andere). Die domeinen waarin potentieel 
conflicten kunnen optreden, lijken vrij goed gekend te zijn door de actoren die vooral 
een pragmatische houding lijken te hebben aangenomen die iedereen vrij laat om te 
doen wat hij of zij wil. Die attitude is trouwens kenmerkend voor de meeste nota’s die 
een aanzienlijke waaier van mogelijkheden en een beduidende speelruimte laten en geen 
expliciete keuze maken wat de instrumenten en de procedures betreft die moeten 
worden veranderd/ontwikkeld.  

Het aantreden van Minister De Croo en zijn intentie om de privésector nauwer bij de 
ontwikkelingssamenwerking te betrekken en om het lokaal ondernemerschap te 
bevorderen met steun van de Belgische expertise heeft belangrijke gevolgen gehad, 

23 De bepaling en de uitvoering van de Belgische beleidsmaatregelen en praktijken hebben 
betrekking op een geheel van initiatieven waaraan een verschillende dynamiek ten grondslag ligt  
en die op verschillende momenten werden geconcretiseerd. In deze evaluatie worden de meest 
relevante beleids- en strategienota’s kort beschreven gezien de dubbele focus van deze evaluatie 
op het inclusief en duurzaam ondernemerschap in de landbouwsector en op de geïntegreerde 
benadering. Het resultaat van deze werkzaamheden wordt voorgesteld in bijlage E en vervolledigd 
door de resultaten, op het niveau van de ANGS, van hun gemeenschappelijke contextanalyse en 
hun gemeenschappelijk strategisch kader.  
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temeer daar die koerswijziging aansloot bij identieke veranderingen die op internationaal 
niveau plaatsvonden. De nieuwe nota ‘Landbouw en voedselzekerheid’ die pleit voor een 
heroriëntering van de steun aan de familiale landbouw naar een commerciële landbouw 
was daarvan een eerste belangrijke illustratie. De nota over de ondersteuning van de 
ontwikkeling van de privésector (Belgian International Development Policy for Private
Sector Development (PSD): Framework and Strategies24) die net werd aanvaard volgt 
dezelfde logica en geeft een aanzet van structuren en instrumenten die verder moeten 
worden ontwikkeld. Anderzijds pleit hij voor een benadering die weliswaar geen voorkeur 
geeft aan bepaalde sectoren (sector agnostic), maar zich toch toelegt op de sectoren 
waarin België sterk is of leidinggevend wil worden: landbouw en agri-business, 
hernieuwbare energie, havens en logistiek en D4D.25  

Bij sommige sleutelactoren van de ontwikkelingssamenwerking, meer bepaald de ANGS 
en BTC/Enabel, is dit nieuwe beleid niet onopgemerkt gebleven. Wat BTC/Enabel betreft, 
heeft het een invloed gehad op de bepaling van het nieuwe mandaat van Enabel en van 
zijn nieuw beheerscontract. Meer concreet houdt dit contract in dat de samenwerking 
met BIO zal worden versterkt, dat er een grotere flexibiliteit zal zijn van de actoren met 
wie het agentschap kan samenwerken (eveneens privéactoren) en dat er nieuwe 
instrumenten zijn waarvan het gebruik kan maken (ook innoverende financierings-
mechanismen). Overigens had BTC al voor het nieuwe beheerscontract het initiatief 
genomen om een nieuwe kadernota te formuleren met betrekking op de ondersteuning 
van de lokale privésector en de herbepaling van het mandaat en de benadering van het 
TDC.  

De ANGS, van hun kant, hebben (via de bestaande koepelorganisaties en 
coalities/werkgroepen) het beleid van de minister met betrekking tot de rol van de 
privésector in de ontwikkelingssamenwerking van dichtbij gevolgd en op sommige 
momenten ook ter discussie gesteld. Dit proces werd versterkt na de publicatie van de 
nieuwe nota over ‘Landbouw en voedselzekerheid’.  

BIO en FINEXPO werden niet rechtstreeks beïnvloed door de ontwikkelingen van het 
beleids- en strategisch kader van de ontwikkelingssamenwerking, maar zijn veeleer 
blijven evolueren volgens hun eigen interne dynamiek. Gezien de nieuwe PSO-nota zal in 
die situatie echter wellicht wel verandering komen.  

Tot slot is het belangrijk de processen te vermelden van gemeenschappelijke 
contextanalyse (GCA) en gemeenschappelijk strategisch kader (GSK), die resulteerden 
uit de vereiste van de overheidsinstanties om een grotere coherentie van en synergie 
tussen de acties van de ANGS te realiseren. De tenuitvoerlegging van de GCA en het 
GSK in Benin is voor de meeste belanghebbenden moeizaam verlopen en heeft zware 
eisen gesteld. Hoewel de verwachtingen in het begin beperkt waren en de gestelde eisen 
aanzienlijk, hebben vele actoren uiteindelijk de toegevoegde waarde erkend van het 
proces, dat hen in staat heeft gesteld elkaar beter te leren kennen en uitwisselings- en 
reflectieprocessen op te starten die in sommige gevallen tot een tastbaardere samen-
werking hebben geleid. Die processen hebben wel plaatsgevonden op een moment dat 
de beleidslijnen van de huidige minister nog niet gekend waren. Zo maakte de 
ontwikkeling van een inclusief en duurzaam ondernemerschap er bijvoorbeeld geen deel 
van uit. 

24  De nota maakt het onderscheid niet tussen  PSD (Private Sector Development) en PS4D (Private Sector for

Development), dat ondertussen vrij courant wordt gemaakt voor beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de 
privésector; hij heeft zich vooral toegespitst op PSD, maar bevat eveneens elementen van PS4D. 
25 Belgian International Development Policy for Private Sector Development (PSD): Framework and Strategies, 
p. 9. De nota geeft geen details over de criteria die voor de vermelde sectoren werden gebruikt.
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3.3. Cartografie van de Belgische expertise 

In bijlage F wordt een vrij uitgebreide cartografie voorgesteld van de Belgische expertise 
die relevant is voor de ontwikkeling van een inclusief en duurzaam ondernemerschap in 
de landbouwsector in Benin. Globaal genomen kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen de volgende categorieën van Belgische actoren: 

 de actoren voor wie de ontwikkelingssamenwerking de kern van hun activiteiten
uitmaakt, m.a.w. de ‘traditionele’ ontwikkelingsactoren’: BTC/Enabel, de
ontwikkelings-ngo’s en de ontwikkelings-CMO’S die verbonden zijn met de
vakbondsbeweging;

 andere actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking waarvan
de voornaamste opdracht echter niet de ontwikkelingssamenwerking is: ARES en de
actoren van de universiteiten in Wallonië en Brussel die betrokken zijn bij de
ontwikkelingssamenwerking, de vakbonden en de organisaties die eruit zijn ontstaan
op internationaal niveau, evenals de mutualiteiten die verbonden zijn met die
vakbonden, en de verenigingen van steden en gemeenten in Vlaanderen, Wallonië en
Brussel.26

 de (publieke, private en para-publieke) actoren met een specifieke missie en/of
mandaat die relevant zijn voor de ontwikkeling van een inclusief en duurzaam
ondernemerschap (onder andere BIO, FINEXPO, instellingen gespecialiseerd in
bedrijfsbeheer, …). Met sommige actoren van die groep heeft BTC/Enabel een
partnerschapsovereenkomst ondertekend (FOREM/VDAB, …).

 actoren die tot de commerciële privésector behoren en activiteiten uitvoeren in
Benin, hetzij rechtstreeks, hetzij via partners of lokale vertegenwoordigingen.

De totale Belgische ODA in Benin bedroeg 17,66 M € in 2015, waarvan 12,63 M € (met 
inbegrip van 2,67 M € van het BFVZ) via de gouvernementele ontwikkelings-
samenwerking, 4,24 M € via de niet-gouvernementele samenwerking en 0,75 M € via de 
gewesten.27 Daarmee is Benin het zesde belangrijkste partnerland van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. Voor Benin is België de achtste belangrijkste donor en de 
vijfde belangrijkste bilaterale donor. 

De gouvernementele samenwerking met Benin wordt uitgevoerd door middel van 
Indicatieve Samenwerkingsprogramma’s (ISP’s). Ze concentreert zich geografisch op 
vier arme departementen: Mono, Couffo, Atacora en Donga. 

De ISP’s die tegenwoordig lopen, zijn: 

 Het ISP 2008-2011 met een vastgelegd bedrag van 53 M €, met Gezondheid en
Landbouw als concentratiesectoren (respectievelijk 18,6 M € en 18,5 M €);

 Het ISP 2013-2017: aanvankelijk werd 55 M € toegezegd, maar dit bedrag werd later
verminderd tot 49,5 M € (politieke instructie van mei 2016 in het kader van de Policy
Review), met dezelfde concentratiesectoren; er werd 20 M vastgelegd voor de
gezondheidssector en 24 M € (later verminderd tot 22 M €) voor de landbouwsector.
Op 30/09/2016 bedroeg het vastleggingspercentage van het ISP 2013-2017 98%;
einde 2016 bedroeg het uitvoeringspercentage 32%.

Benin ontvangt op dit ogenblik geen begrotingssteun. 

De samenwerking via de andere actoren van de niet-gouvernementele

samenwerking (ANGS) – de Organisaties van de Civiele Maatschappij (CMO’S) en de 
Institutionele Actoren (VLIR-UOS, ARES, IMT, VVSG, UVCW, …) betreft een aanzienlijk 
aantal actoren die actief zijn in verscheidene sectoren in nagenoeg alle departementen 
van het land. In totaal hebben 29 ANGS deelgenomen aan het proces van de 
gemeenschappelijke contextanalyse einde 2015 en op dit ogenblik genieten 17 ANGS 

26 De UVCW en de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) 
voeren samen een internationaal gemeentelijk samenwerkingsprogramma uit. 
27 Er zijn voor dit jaar geen gegevens beschikbaar voor de multilaterale en de humanitaire samenwerking. 
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een cofinanciering van de DGD. De meest van die actoren zijn actief in de sectoren van 
de landbouw/plattelandsontwikkeling en de gezondheidszorg. 

Financiële omvang van de acties in verband met de ontwikkeling van de 

privésector  

In het kader van een evaluatie van de ondersteuning van de privésector door de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking die eveneens in opdracht van de DBE en parallel 
met deze evaluatie wordt uitgevoerd, werd een cartografie opgemaakt op basis van de 
databank PRISMA van de DGD. In de onderstaande tabel worden de resultaten van deze 
oefening voor Benin weergegeven.28 

Tabel 3: Overzicht van de Belgische actoren die in Benin actief zijn in de 

landbouwsector met aandacht voor inclusief en duurzaam ondernemerschap 

Actoren 
Uitgaven 

 2013-2016 

ACNG: ONG  € 3.786.920,85 

NGO CDI - Bwamanda  € 13.395,00 

L'autonomie alimentaire et financière de 50 paysans et leurs familles est augmenté  € 13.395,00 

NGO Coopération au Développement de l'Artisanat - CODEART  € 80.598,00 

Transformation des produits par des acteurs de la filière  € 80.598,00 

NGO Iles de Paix  € 712.502,00 
ONG Iles de Paix - Programme triennal 2014-2016 Bénin : Programme d'amélioration du revenu et de la 
sécurité alimentaire des familles de Cobly, Matéri et Boukoumbé (PARSA-CMB)  € 712.502,00 

NGO Louvain Coopération (ex Louvain Développement)  € 897.610,00 

Les populations dans les zones d'intervention ont diminué leur vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et 
augmenté leurs revenus dans le respect de l'environnement  € 159.724,00 
Programme multi-acteurs AMSANA : Projet ''Appui aux initiatives entrepreneuriales et promotion du 
fonio''  € 737.886,00 

NGO PROTOS  € 274.996,00 

Programme multi-acteurs AMSANA : Projet ''Pôles de maraîchage professionnel et accès amélioré à un 
service durable de l'eau potable''  € 274.996,00 

NGO Via Don Bosco (ex DMOS/COMIDE)  € 941.009,00 
Offre de service d'enseignement et formation intégrale dans le sous-secteur Skills Development  € 62.213,00 

VIA DON BOSCO 2014-2016: Bénin: Favoriser l’accès à la formation de bonne qualité pour la réinsertion 
socio-professionnelle des jeunes marginalisés  € 878.796,00 

NGO VECO-Vredeseilanden  € 866.810,85 

Les aspects de la consommation du développement des filières agricoles durable  € 83.397,00 

Les aspects de l'apprentissage du développement des filières agricoles durable.  € 32.701,00 

Les aspects économiques du développement des filières agricoles durable  € 209.140,00 

Les aspects politiques du développement des filières agricoles durable  € 126.078,00 

Subside de Vlaams-Brabant: production durable du riz  € 22.607,43 

Vredeseilanden - Programme 2014-2016 / Afrique de l'Ouest (volet régional): des conditions de vie 
meilleures pour les petits paysans (h/f) à travers le développement des filières agricoles durables en 
Afrique de l’Ouest  € 392.887,42 

BIO  € 9.457.541,00 

BIO - Fonds d'Expertise - Comptoir de Distribution de Produits Agro-alimentaires  € 37.816,00 

Bank of Africa Group - BOA Bénin  € 2.354.252,00 

BIO - Development Fund - Oragroup - Orabank Benin  € 729.219,00 

28 SES, Evaluation de l’appui au secteur privé par la coopération belge au développement, Rapport d’étude 
documentaire, Volume II, 2018. 
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Actoren 
Uitgaven 

 2013-2016 

Comptoir de Distribution de Produits Agro-alimentaires - CDPA -  € 3.000.000,00 

Oragroup FOI II (debt) Orabank Bénin  € 3.000.000,00 

Regmifa - Finadev Benin  € 112.063,00 

Regmifa - Vital Finance  € 224.191,00 

BTC – Belgisch Technische Coöperatie (BTC/CTB)  € 15.990.415,00 

Appui au développement des filières agricoles (PROFI)  € 2.992.482,00 

Appui au Développement des Filières halieutiques du Bénin  € -8.846,00 

Appui aux Filières Agricoles dans les Départements du Mono et du Couffo  € 128.486,00 

Facilité d'appui aux filières agricoles dans les départements de l'Atacora et de la Donga - FAFA-AD  € 3.227.883,00 
Facilité d'Appui aux investissements agricoles dans les départements du Mono, du Couffo, de 

l'Atacora et de la Donga - FAIA  € 9.642.877,00 
Micro-interventions CTB. Le programme a pour but de soutenir des initiatives de développement de 

petite dimension, gérées par le groupe cible et émanant des populations les plus défavorisées de la 
société.  € 7.533,00 

Credendo  € 338.307,00 

Syndicat IFSI (soc)  € 338.307,00 
NU - Capital Development Fund (UNCDF/FENU) - PRT - Décentralisation, déconcentration et
développement économique local - PA3D  € 852.000,00 

Universiteiten  € 249.105,49 

ARES CCD Programme 2015 Professionnalisation et renforcement de la compétitivité de la filière porc 
par la recherche action en partenariat dans les départements de l'Ouémé et du Plateau sud-est du Bénin  € 191.151,00 

VLIR-UOS - Vlaamse Interuniversitaire Raad  € 57.954,49 

Projet de coopération universitaire - Initiative propre 2010 - Production écologiquement durable 
d'agrumes au Bénin  € 57.954,49 

Steden en gemeenten  € 194.248,00 
Coopération communale internationale/volet Bénin: Renforcer l'économie locale à travers 
l'aménagement du marché (VVSG)  € 194.248,00 

Totaal  € 30.868.537,34 
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4. Analyse van enkele ervaringen met een
geïntegreerde benadering ‘avant la lettre’

Dit hoofdstuk begint met een voorstelling van het begrip “geïntegreerde benadering” en 
van de praktische toepassing ervan, zoals die in deze evaluatie worden gebruikt. In het 
tweede deel van dit hoofdstuk worden voor de drie voornaamste gekozen interventies de 
praktijk van de geïntegreerde benadering ‘avant la lettre’ geanalyseerd en wordt 
bekeken hoe deze zich verhoudt (of zich kan verhouden) ten opzichte van de 
bevordering van een inclusief en duurzaam ondernemerschap (met bijzondere aandacht 
voor de mobilisatie van Belgische expertise). Voor een uitbreiding van de analyse 
worden in het volgende deel van dit hoofdstuk enkele alternatieve ervaringen met de 
ontwikkeling van het ondernemerschap voorgesteld waarbij niet-traditionele actoren 
(meer bepaald uit de privésector) betrokken zijn en die als inspiratiebron kunnen dienen 
voor de formulering van pistes en aanbevelingen voor de toekomst. Tot slot wordt in een 
laatste deel getracht om op basis van de geanalyseerde ervaringen te bekijken hoe een 
aantal van de geleerde lessen kunnen bijdragen aan een betere articulatie tussen de 
geïntegreerde benadering en de ontwikkeling van ondernemerschap in de toekomst. 

4.1 Het begrip “geïntegreerde benadering” en de 
praktische toepassing ervan  

Het begrip “geïntegreerde benadering” omvat het streven [de wil, de bereidheid] om alle 
dimensies en alle stadia van een actie te bestrijken en alle betrokken partijen te 
integreren om een omvattend antwoord uit te werken. Het houdt tevens de ambitie in 
om meerdere initiatieven (die uitgaan van meerdere actoren) te bundelen zodat een nog 
omvattender antwoord kan worden gegeven, zowel op micro- als op macroniveau. 
Daarbij is er minstens een impliciet verband tussen de geïntegreerde benadering en het 
streven om een duurzame ontwikkeling te bevorderen en om ervoor te zorgen dat alle 
betrokken partijen op een democratische manier aan het initiatief kunnen deelnemen. 

Het idee van een “geïntegreerde benadering” is helemaal niet nieuw in de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, maar onder verschillende benamingen al enige tijd 
aanwezig. Zo getuigen de jaarverslagen van de ontwikkelingssamenwerking van het 
belang dat aan de coherentie op het gebied van de beleidsmaatregelen wordt gehecht 
(Policy Coherence for Development), wat eveneens beleidsdomeinen buiten de 
ontwikkelingssamenwerking omvat. Zo bestaat er een interdepartementale commissie, 
waarvan vertegenwoordigers van 16 federale diensten en gefedereerde entiteiten deel 
uitmaken en die als taak heeft om aanbevelingen te formuleren voor de ministers. 
Daarnaast dient ook de Adviesraad te worden vermeld, die uit 8 vertegenwoordigers van 
de ngo-koepels, het academisch milieu en de vakbonden bestaat en als taak heeft om 
advies te verstrekken aan en vragen te beantwoorden van ministers over maatregelen 
die een invloed zouden kunnen hebben op de coherentie van de beleidsmaatregelen in 
verband met ontwikkelingssamenwerking. 

Tijdens de uitvoeringsfase van deze evaluatie werd de verdere conceptualisering en 
operationalisering van het concept ‘geïntegreerde benadering’ toevertrouwd aan de 
onderzoeksgroep Acropolis (een beleidsondersteunend initiatief van de Belgische 
universiteiten). De eerste resultaten van die werkzaamheden werden beschikbaar 
gesteld tijdens het uitvoeringsproces van deze evaluatie en leverden zodoende het 
meest recente formele referentiepunt, waarvan sommige niveaus (in het bijzonder het 
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hoogste niveau van integratie van de diplomatie, ontwikkeling, defensie en 
mensenrechten) echter wel minder relevant blijken te zijn voor deze evaluatie.29 Die 
heeft zich gebaseerd op interne reflecties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
in dit domein en op werkzaamheden die werden uitgevoerd door andere ontwikkelings-
actoren, meer bepaald de EU die onder andere het begrip van de 3 C’s heeft uitgewerkt 
(coördinatie, complementariteit, coherentie) en in dit domein belangrijke evaluatie-
initiatieven heeft ondernomen die zowel betrekking hadden op de acties van de EU zelf 
als op die van haar lidstaten.30 

Gezien die ontwikkelingen en de vereisten die worden opgelegd door de referentie-
termen, werd ervoor geopteerd om voor deze evaluatie een pragmatische en 
functionele aanpak te hanteren die, in de context van de mobilisatie van Belgische 
expertise, een onderscheid maakt tussen vier niveaus (types) van geïntegreerde 
benadering die allemaal relevant zijn, maar verschillende niveaus en modellen van 
integratie betreffen, gaande van minder complexe tot meer complexe vormen: 

1. de integratie / de mobilisatie van (Belgische) expertise in specifieke gevallen / op
ad-hocbasis; het gaat hier om de integratie, door een actor, van een expertise
waarover hij niet beschikt en die hij voor een zeer welbepaald doel inzet; de
samenwerking tussen de partijen wordt in principe geformaliseerd door middel
van een contractuele relatie die wordt gesloten op basis van de geldende
procedures, die op hun beurt aan de vereisten van de donor beantwoorden. Deze
integratiemodaliteit kan eveneens deel uitmaken van de andere integratievormen
die hieronder worden voorgesteld;

2. de integratie / de mobilisatie van (Belgische) expertise die aanwezig is binnen

dezelfde organisatie, op een structurele manier/voor een langere termijn; het
gaat hier bijvoorbeeld om een samenwerking binnen diverse entiteiten van BTC
(bijv. het TDC ondersteunt de uitvoering van een bilateraal programma), of
tussen twee entiteiten van een grote ngo die actief is op het gebied van
humanitaire hulp en van ontwikkelingssamenwerking;

3. de integratie / de mobilisatie van (Belgische) expertise door middel van een
multi-actorenbenadering waartoe ook ontwikkelingsactoren behoren en die wordt
gedefinieerd als “een proces waarbij de belanghebbenden met een verschillende
kennis over en verschillende interpretaties van de problematiek die verschillen
nader onderzoeken en oplossingen zoeken die hun eigen visie van wat mogelijk
en wenselijk is overstijgen”. Die definitie benadrukt de toegevoegde waarde van
de samenwerking, meer in het bijzonder de co-creatie en de co-constructie van
innoverende oplossingen. In een dergelijke configuratie kunnen een groot aantal
zeer verscheidene ontwikkelingsactoren aanwezig zijn die allen over specifieke
expertises beschikken. In vergelijking met de voorgaande vormen gaat het hier
over een complexere opzet met meerdere mogelijke modellen, bijv. het model
van het programma AMSANA met een coördinator maar zonder onderscheid in
gezag tussen de partners, of een alternatief model waarin een organisatie de
leadpartner is, als dusdanig wordt erkend en de samenwerking en complementa-
riteit tussen de partners organiseert naargelang van de behoeften;

4. de integratie / de mobilisatie van (Belgische) expertise door middel van een
multi-actorenbenadering waarvan niet-traditionele actoren van bij de start deel
uitmaken (aan de hand van een gezamenlijke formulering); dit niveau is
vergelijkbaar met het voorgaande model maar omvat actoren van een andere
aard, wat voor een grotere complexiteit zorgt, met name op het niveau van de
contractualisering (bijv. beperkingen opgelegd aan de betrokkenheid van
privéactoren; logge contractualiseringsprocedures die het proces kunnen
vertragen). De mobilisatie van expertise in een dergelijke context zal een

29  De werkwijze die door deze evaluatie van de ontwikkelingssamenwerking werd gevolgd, is vrij vergelijkbaar 
met die van Acropolis. 
30  Zie onder andere: Evaluating Co-ordination, Complementarity and Coherence in development policy: a 
synthesis, Evaluation Services of the European Union, 2007. 
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aangepast beheer van die complexiteit inhouden, en waarschijnlijk ook een 
zekere tijd vereisen om elkaar beter te leren kennen en een degelijke 
vertrouwensbasis uit te bouwen. 

Er dient te worden opgemerkt dat de toepassing van de geïntegreerde benadering 
uiteraard het kader van de mobilisatie en de integratie van de Belgische expertise 
overstijgt. Zoals we verder in de tekst zullen aantonen, heeft de aanpak van de 
geïntegreerde benadering zich ook laten leiden door het streven naar coherentie en 
coördinatie met de actie van andere actoren die in de regio actief zijn.  

4.2 De reeds bestaande praktijken van ‘geïntegreerde 
benadering’ in de onderzochte interventies  

De drie voornaamste interventies die werden onderzocht, zijn PROFI VI/VO, PAORC en 
AMSANA. De eerste twee interventies worden uitgevoerd door BTC, de laatste door een 
consortium bestaande uit vier ngo’s en BTC (derde type van geïntegreerde benadering). 
Gezien de specifieke positie en rol van PAORC als ondersteuningsproject, wordt dit 
samen met PROFI geanalyseerd. 

4.2.1 PROFI VI/VO en PAORC 

Overzicht van de twee projecten 

PROFI (Programme d’Appui au Développement des Filières agricoles) is een programma 
dat wordt gedefinieerd als een geheel van complementaire en synergetische interventies 
op verschillende niveaus. Het programma bestaat uit drie onderdelen namelijk het 
institutionele onderdeel (VI; budget: 7M euro met een Belgische bijdrage van 6M euro), 
dat vooral op nationaal niveau plaatsvindt en werkt, en twee operationele onderdelen 
(VO; budget: 19M euro met een Belgische bijdrage van 18M euro), het ene in de regio 
Atacora-Donga en het andere in de regio Mono-Couffo. Het onderdeel institutionele
ondersteuning richt zich tot het MAEP en ondersteunt dit bij de planning, de coördinatie 
en de sectorale sturing voor de ontwikkeling van de landbouwfilières op nationaal niveau 
en op het niveau van de gedecentraliseerde entiteiten; dit onderdeel omvat eveneens de 
ondersteuning van de Chambre Nationale d’Agriculture en van de boerenorganisaties van 
het eerste niveau. Het onderdeel operationele ondersteuning31 heeft tot doel om de 
productiviteit en de rentabiliteit van de filières rijst, tuinbouw en cashewnoten te 
verbeteren in de regio’s Atacora/Donga en Mono/Couffo, en wel via 4 pistes: (1) 
ondersteuning van de landbouwbedrijven en van hun organisaties op lokaal niveau met 
het oog op hun integratie in winstgevende economische circuits; (2) ondersteuning van 
de ontwikkeling van het dienstenaanbod voor en na het productieproces en van de 
leveranciers van diensten aan de operatoren in de filières; (3) ondersteuning van de 
actoren op gemeentelijk niveau voor de uitvoering van publieke investeringen in de 
prioritaire filières; (4) de verbetering van het economisch en inclusief bestuur van de 
filières met nadruk op de versterking van de aansluiting tussen de actoren binnen de 
waardeketens. 
De programmatische benadering van PROFI beoogt een betere samenwerking tussen de 
drie ‘interne’ onderdelen van BTC, met inbegrip van het TDC (niveau 2 van 
geïntegreerde benadering) en omvat bijzonder rijke ervaringen met de geïntegreerde 
benadering (vooral op de niveaus 1 en 3 van geïntegreerde benadering – zie verder) die 
echter niet voortkwamen uit een uitdrukkelijk streven om het ondernemerschap sterker 
te bevorderen. Het logisch kader van het programma bevat een specifiek resultaat dat 
uitdrukkelijk naar de geïntegreerde benadering verwijst: ‘De programmabenadering is
een hulpmiddel dat ten dienste wordt gesteld van de samenwerking tussen Benin en 
België. PROFI werkt samen met een zeer uiteenlopend geheel van traditionele Belgische 
actoren (bijv. met de ngo’s ADG en VECO en in mindere mate met IdP en Protos) en 
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niet-traditionele actoren (Vlaamse en Waalse gemeenten, het Museum van Tervuren, het 
FAVV, Acropolis) (niveau 3 of 4 van geïntegreerde benadering). Zoals ook het geval is 
voor AMSANA worden vergelijkbare relaties uitgewerkt met andere - vooral lokale - 
actoren. 

Het Projet d'Appui aux organisations béninoises par le renforcement des compétences 
des ressources humaines (PAORC, budget van 6M euro, volledig bijgedragen door 
België) is gericht op de versterking van de competenties en de expertise van de 
ambtenaren werkzaam binnen de begunstigde organisaties van de ontwikkelings-
samenwerking in de prioritaire sectoren van BTC. Het wil een antwoord bieden op de 
lacunes in kerncompetenties voor de verwezenlijking van de ontwikkelingsdoelstellingen 
die worden nagestreefd in de sectorale strategieën en anderzijds de doelstellingen die 
(o.a.) PROFI wil realiseren. Zo vertrekt de gehanteerde aanpak vanuit een 
gestructureerde analyse van de behoeften van de sector en bepaalt die vervolgens 
domeinen om ervoor te zorgen dat de verworven competenties door de betrokken 
organisaties nuttig worden aangewend door toepassing van een specifieke PAC-
werkwijze (Parcours d’Acquisition de Compétences). De meeste PAC’s vinden echter niet 
hun toepassing in de sector van de landbouw en de bevordering van het 
ondernemerschap. 
Om de doeltreffendheid van de PAC’s te garanderen, doet PAORC een beroep op externe 
expertise en heeft in dit verband vrij gespecialiseerde Belgische expertises 
aangetrokken. De geïntegreerde benadering wordt gekenmerkt door een inspanning die 
erop gericht is de organisatie die over de expertise beschikt duidelijk te identificeren en 
de ondersteuning degelijk te begeleiden, om ervoor te zorgen dat deze complementair 
en goed gecoördineerd is. In de context van deze evaluatie hebben wij de ondersteuning 
door BOSA en die door BIEF van twee specifieke PAC’s (niveau 1 van geïntegreerde 
benadering, maar vrij atypisch, want gericht op de lange termijn) geanalyseerd. Het 
programma is in overeenstemming met kernstrategieën van het land, zoals de Plans 
Stratégiques de Développement des Ressources Humaines en Agriculture en Politique 
Nationale de Formation Professionnelle Continue. PAORC houdt eveneens rekening met 
de Belgische prioriteiten als de bevordering van de economische en duurzame 
ontwikkeling en de rechtenbenadering maar (nog) niet met de (recente) prioriteit van de 
bevordering van het ondernemerschap. 

Beoordeling van de relevantie van de reeds bestaande praktijken van 
‘geïntegreerde benadering’  

De analyse heeft aangetoond dat de bestaande praktijken van ‘geïntegreerde 
benadering’ bijzonder relevant en coherent zijn ten aanzien van de beleids-
maatregelen en strategieën die nu van kracht zijn, zonder dat ze zich echter 
uitdrukkelijk om de bevordering van het ondernemerschap bekommeren. 

 PROFI maakt deel uit van het ISP dat werd ondertekend tussen de regeringen van
Benin en België. Zodoende vormde de coherentie ten aanzien van de strategieën van
het land (meer bepaald op landbouwgebied) al van in de ontwerpfase een belangrijke
overweging. Die bezorgdheid kwam eveneens tot uiting in de stappen die werden
ondernomen om (Belgische en andere) externe expertise te mobiliseren en om de
samenwerkingswijzen uit te werken, bijvoorbeeld met Belgische ontwikkelings-ngo’s
als VECO, die ook aan de ontwikkeling van het ondernemerschap hebben bijgedragen
zonder dat deze doelstelling uitdrukkelijk werd nagestreefd.
PAORC ondersteunt en versterkt de menselijke middelen van de andere programma’s
van BTC (niveau 2 van geïntegreerde benadering). Op basis van een analyse van de
noden die noodzakelijk zijn om de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de
programma’s te waarborgen, wordt een traject voor de verwerving van de
competenties uitgewerkt en uitgevoerd in nauw overleg met de betrokkenen. Wij
kunnen besluiten dat die benadering de relevantie van de twee andere programma’s
van BTC vergroot en zodoende de relevante nationale strategieën ondersteunt.

 In de tweede plaats zijn PROFI en PAORC grotendeels coherent met de meest
relevante Belgische strategieën en beleidsnota’s, meer bepaald die welke betrekking
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hebben op landbouw en voedselzekerheid,32 de ontwikkeling van de privésector en de 
bevordering van de gendergelijkheid, zonder dat echter uitdrukkelijk rekening wordt 
gehouden met die nota’s.33 De nadruk die de laatste (recent verschenen) 
strategische nota ‘Landbouw en voedselzekerheid’ op de betrokkenheid van de 
privésector legt, is in de twee interventies niet erg duidelijk zichtbaar, aangezien 
deze de werkwijze hebben verder gezet die voordien, m.a.w. vóór de publicatie van 
de nota, werd ontwikkeld. Toch hebben beide interventies, elk op hun niveau, (onder 
andere) Belgische expertise uit de privésector aangetrokken, maar dit kaderde vooral 
in een instrumentele logica (niveau 1 van geïntegreerde benadering), aangezien de 
bevordering als dusdanig van de privésector niet het beoogde doel was (zie verder).  

 Op het niveau van PROFI voeren alle actoren-partners activiteiten uit die in overeen-
stemming zijn met hun missie. Die vaststelling geldt eveneens voor de niet-
traditionele actoren die bij de programma’s van PROFI/PAORC worden betrokken,
zoals de gemeenten, BOSA en het FAVV waarvoor het engagement in de
ontwikkelingssamenwerking deel uitmaakt van hun mandaat. BTC heeft overigens
met sommige actoren van deze familie van niet-traditionele actoren zoals Acropolis,
het KMMA en het FAVV een raamakkoord gesloten. Het TDC maakt deel uit van BTC;
in een recent verleden heeft BTC maatregelen genomen om de actie van het TDC
nauwer bij zijn voornaamste programma’s in de partnerlanden van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking te betrekken.34

De (zowel traditionele als niet-traditionele) actoren die betrokken zijn bij 
PROFI en PAORC geven verschillende beweegredenen op (zie verder) om met 
een ‘geïntegreerde benadering’ te beginnen of er deel van uit te maken, maar 
de ontwikkeling van een inclusief en duurzaam ondernemerschap wordt onder 
die beweegredenen niet uitdrukkelijk vermeld. 

De beweegredenen van de actoren waren vaak heel verschillend, maar wel heel duidelijk 
in de verschillende manieren van vormgeving van samenwerking volgens de 
‘geïntegreerde benadering’ die wij in onze analyse zijn tegengekomen.  

 In het kader van PAORC evenals van PROFI, werden de actoren in de meeste
gevallen betaald voor de geleverde diensten (zoals het KMMA, de Universiteit van
Gembloux, het FAVV, ADG en het TDC) – op niveau 1, 2 of zelfs 3 van geïntegreerde
benadering. De meeste organisaties met wie een contract werd ondertekend,
beschikten over zeer specifieke competenties die aan de vereisten beantwoordden.
Zodoende hebben PROFI en PAORC een contract met die organisaties gesloten
omwille van de meerwaarde die ze konden bieden op het gebied van ervaring,
technische competenties en pedagogische vaardigheden. De meerwaarde van de ngo
VECO, bijvoorbeeld, is haar kennis van de rijstsector en de contacten die ze
onderhoudt met de Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B), ADG
is een expert in agro-ecologie en de productie van zaaigoed, BOSA in het beheer van
human resources. In dezelfde lijn van gedachten, was het GEL reeds goed gekend
door de andere betrokken actoren die al een zekere tijd actief waren in de zone.35

Zodoende kon zijn aanbod om deel te nemen aan de uitwerking van de MIC’s en de
ondernemers te ondersteunen PROFI overtuigen.
In de verschillende gevallen werden overeenkomsten ondertekend waarin de
competenties, de doelstellingen en de verwachtingen van de opdrachtgevende
organisatie nader werden bepaald. In de meeste gevallen waren de betrokken

32  Er dient te worden opgemerkt dat de laatste beleidsnota over voedselzekerheid van begin 2017 dateert, wat 
inhoudt dat de formulering van de interventies op de nota van 2010 werd gebaseerd. 
33  In dit verband verwijzen wij eveneens naar hoofdstuk 3.2 hieronder en naar bijlage E waarin wij enkele 
overwegingen met betrekking tot de huidige nota’s en beleidslijnen voorstellen. 
34  Op het ogenblik van onze analyse was die verandering nog zeer recent zodat het te vroeg was om er 
conclusies uit te trekken. Op hetzelfde moment was een eerste initiatief van het TDC in Benin in voorbereiding. 
35 De GEL’s (Guichet d’Economie Locale) zijn structuren die rurale plattelandsinitiatieven door ondernemers 
ondersteunen die o.a. worden opgezet door Louvain Coopération. Hun opdracht bestaat erin de ondernemers 
en de kandidaat-zelfstandigen te begeleiden door diensten aan te bieden die binnen hun bereik liggen en 
aangepast zijn aan hun noden op het gebied van de oprichting, de organisatie en het beheer van micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen. Ze werken ook samen met BTC in het kader van FAFA en FAIA.  
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partijen (van de onderzochte interventies) tevreden over de aangebrachte 
competenties. De problemen die zich voordeden, hadden veeleer te maken met de 
werkwijze. Verder hebben wij slechts weinig aanwijzingen gevonden dat het 
genderaspect in de overeenkomsten op een specifieke manier werd behandeld. 

 In de overeenkomst tussen BTC, de gemeente Merelbeke en de gemeente
Toucountouna is voorzien dat BTC voor haar diensten zal worden betaald. Vooral om
redenen van pragmatische aard hebben de samenwerkingsactiviteiten van PROFI met
de gemeenten van de zone de samenwerking vergemakkelijkt met de gemeente
Merelbeke die de gemeente Toucountouna ondersteunt, wat de gelegenheid heeft
geboden om een ondersteuning door BTC te verzekeren bij de uitvoering van het
gemeentelijk partnerschapsprogramma. Maar in dit geval, net als in de andere
hierboven vermelde gevallen, is de financiële vergoeding zeker niet de enige (en zelfs
niet de belangrijkste) beweegreden van de betrokken actoren.36

 Op verzoek van de Union Régionale des Coopératives Maraichères (URCoopMa),
hebben drie organisaties die actief zijn in de tuinbouw zich geëngageerd om een
gemeenschappelijke studie te maken over de markt voor tuinbouwproducten, ook al
hebben ze een verschillende aanpak. Protos en PROFI investeren in de professionele
tuinbouw, IdP in de familiale tuinbouw en in URCoopMa (Union des coopératives des
producteurs) (niveau 3 van geïntegreerde benadering). Elk van hen had er belang bij
om de markt beter te leren kennen. Anderzijds heeft de ervaring aangetoond dat het
opbouwen van een vertrouwensrelatie in een dergelijke context tijd kan vergen en
dat een samenwerking pas na verloop van tijd echt tot stand komt: zo waren er
bijvoorbeeld voor de uitwerking van de referentietermen voor de studie, waaraan 12
personen hebben deelgenomen, drie vergaderingen nodig.

 ACAD, de gemeenten, AMSANA en PROFI hadden een gedeelde interesse om aan het
uitwerkingsproces van de PDC’s deel te nemen (niveau 3 van geïntegreerde
benadering). De gemeenten en ACAD wilden een grotere impact tot stand brengen
en een betere deelname aan de uitwerking van de PDC’s verzekeren, die in het
verleden waren uitgewerkt door consultants. Daarvoor hadden ze technische en
financiële ondersteuning nodig. Er was ook sprake van een historische en
vertrouwensrelatie op het niveau van ACAD en van de gemeenten, die in het
verleden al voor verscheidene programma’s met BTC hadden samengewerkt. PROFI
en AMSANA, net als de TFP’s die aan het proces hebben meegewerkt, hebben zich
ingezet door middel van initiatieven ter versterking van de capaciteiten van de
gemeenten die waren afgestemd op hun specifieke doelstellingen inzake landbouw-
ontwikkeling. De betrokkenheid van de privésector in de PDC’s was geenszins een
specifieke overweging, maar de gemeenten hebben wel ondersteuningsinitiatieven
voor de privésector ondernomen (subsidies, ondersteuning via kleine projecten, een
one-stop loket (guichet unique), infrastructuren: markten).

 PROFI heeft aanzienlijke acties ondernomen voor de versterking van
boerenorganisaties en van actoren uit de geselecteerde filières (cashew, rijst,
tuinbouw) met de bedoeling om de prestaties van die filières te versterken. Die
ondersteuningsacties richtten zich tot boerenorganisaties (coöperaties,
boerengroepen) en tot privéactoren waarvan een deel was ontstaan door de actie
van ontwikkelingsactoren. De actie die werd uitgevoerd door PROFI heeft ook een
invloed gehad op het lokale beleid (voorkeur voor lokale rijst). De focus van die
inspanningen van PROFI bestond erin de prestaties van de filières te verbeteren door
middel van steun aan een brede waaier van actoren (met inbegrip van privé-
ondernemingen) en kwam voort uit een initiatief van PROFI zelf.

36  Op het niveau van de niet-traditionele actoren, bijvoorbeeld, was het gemakkelijk om deskundige 
kaderleden te vinden die interesse hadden om zich te engageren; vaak hebben die kaderleden ook gezorgd 
voor een interne feedback van hun ervaringen. De interesse van BOSA, bijvoorbeeld, bestaat erin bij te dragen 
aan de ontwikkeling door hun expertises ter beschikking te stellen, te leren, uitwisselingen te organiseren en 
het personeel te motiveren om zich in te zetten voor de ontwikkeling.  
Voor VECO vormde de samenwerking een gelegenheid om haar zichtbaarheid te vergroten en haar activiteiten 
en de invloed van hun gemeenschappelijke partner, namelijk de CCR-B, uit te breiden. 
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Op basis van het bovenstaande overzicht kan worden besloten dat er in elke interventie 
indirecte banden waren met de ontwikkeling van het ondernemerschap, in de eerste 
plaats door het aantrekken van expertise. Die mobilisatie had vooral tot doel om de 
capaciteiten te versterken met het oog op een verbetering van de prestaties die ervoor 
moest zorgen dat de doelstellingen van de interventies werden verwezenlijkt. Bovendien 
heeft PROFI sommige actoren van de filières ondersteund met dezelfde bedoeling, 
namelijk om de doelstellingen van de interventie te verwezenlijken. In beide gevallen 
situeren de gemiste kansen (wat de ontwikkeling van het ondernemerschap betreft) zich 
op het niveau van een meer uitgesproken samenwerking met de ondernemers die een 
productie- en handelsactiviteit uitoefenen in de ondersteunde filières.  

De ondersteuning die door de universiteit van Gembloux, VECO en de gemeente 
Merelbeke werd geboden, en de marktstudie en de samenwerking met AFDI hadden 
allemaal als doelstelling om de prestaties van de filières te verbeteren, wat indirect zal 
bijdragen aan de ontwikkeling van het ondernemerschap. De GEL’s van hun kant, 
hebben gezorgd voor een begeleiding van de ondernemers die de begunstigden van de 
MIC’s en de PEA’s zijn. De samenwerking met het FAVV had verscheidene doelstellingen 
van eerder institutionele en technische aard, die onder andere een versterking beoogden 
van de controle van de sanitaire kwaliteit van de landbouwproducten en van de 
deskundigheid van het laboratorium van het ABSSA; het agentschap heeft eveneens een 
aantal ondernemingen ondersteund bij hun inspanningen om de hygiëneaspecten in hun 
productieprocessen te beheersen. Zo heeft haar actie vergelijkbare effecten teweeg-
gebracht voor de ontwikkeling van het ondernemerschap. 
Op het niveau van PAORC, en in dezelfde gedachtegang, hield de nadruk op de 
versterking van de menselijke middelen in dat opleidingsprogramma’s werden 
uitgevoerd voor een boerenorganisatie, voor de kamer van landbouw en voor actoren 
van het maatschappelijk middenveld. Ook in die gevallen was er een indirect verband 
met de bevordering van het ondernemerschap (versterking van de pleitbezorgings-
capaciteiten die onrechtstreeks bijdragen aan de ontwikkeling van het 
ondernemerschap). 

Beoordeling van de doelmatigheid (efficiëntie) van de bestaande praktijken van 

‘geïntegreerde benadering’ en van de Belgische expertise  

De belangrijkste vaststellingen op dit niveau kunnen als volgt worden samengevat: 

 De formulering van PROFI vindt zijn oorsprong in de activiteit van 4 bilaterale
projecten (FAIA, AIMAEP, FAFA MC en FAFA AD), die zich in de eindfase bevonden.37

De werkwijze bestond erin om samen met die actoren een geïntegreerd programma
te formuleren. Dit proces heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van PROFI, dat
een compromis is van verscheidene bekommernissen en ambities, uit drie onderdelen
bestaat en over twee logische kaders beschikt. Het voorbereidingsproces was
inclusief: de betrokkenheid van de actoren was nauw verbonden met de globale
werkwijze (analyse, bepaling van de referentietermen, …) die was uitgewerkt en
werd beheerd door BTC (niveau 3 van geïntegreerde benadering). Globaal genomen
was het niet zozeer de inclusie van de actoren die een uitdaging vormde, maar vooral
de kwaliteit van hun deelname. In de studie over de tuinbouwproducten,
bijvoorbeeld, heeft URCoopMa, dat het initiatief voor de studie had genomen en de
nadruk wilde leggen op de buitenlandse markten, problemen ondervonden om ervoor
te zorgen dat met zijn prioriteiten rekening werd gehouden. Die moeilijkheden
kunnen ook worden verklaard door het feit dat URCoopMa een organisatie van een
andere aard is dan de overige betrokken actoren. Met die complexiteitsfactor werd
onvoldoende rekening gehouden tijdens het proces.
Het programma van PAORC vormt eveneens het vervolg van een vergelijkbaar
beursprogramma dat slechts weinig banden had met de andere programma’s; een
uitdaging in dit verband was dat de betrokken projecten van BTC (PROFI met
AIMAEP, FAFA AD en FAFA MC) op verschillende momenten afliepen.

37  In sommige gevallen ontbraken de bronpersonen om dit onderdeel grondig te kunnen analyseren. 
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 In de uitvoering van PROFI was de samenwerking met externe actoren doorgaans
gebaseerd op een voorafgaande analyse (zie verder), vaak gekoppeld aan de
ontwikkeling van de referentietermen waarbij de belangstellende organisaties werden
uitgenodigd om een offerte in te dienen. In sommige gevallen echter (het KMMA, het
FAVV en Acropolis), bestond er al een raamakkoord tussen de organisatie en BTC.
Wanneer een aanvraag in het TFD past en positief wordt beoordeeld, wordt met de
betrokken organisatie een overeenkomst ondertekend. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in
het geval van VECO, dat aanvragen had ingediend voor de financiering van een
activiteit die gezamenlijk zou worden uitgevoerd in het kader van het project PROFI.
Het feit dat de twee organisaties dezelfde partner ondersteunen, namelijk de CCR-B,
en dat die laatste in de meeste gevallen deelnam aan het proces, heeft de uitwerking
van de gemeenschappelijk activiteiten vergemakkelijkt. Tot slot werden sommige
partnerschappen (bijv. de samenwerking met de gemeente Toucountouna)
opgebouwd door middel van specifieke processen die zich inspireerden op vroegere
contacten en ervaringen.

 Wat de belangrijke samenwerking met het FAVV betreft (met een apart TFD),
verschilt de situatie naargelang van de bestanddelen van dit subproject. De
uitvoering van het eerste bestanddeel (institutionele versterking) heeft talrijke
moeilijkheden gekend wegens een langdurige institutionele crisis binnen het ABSSA,
de lokale partner die belast is met de voedselveiligheid. Aangezien ze met deze crisis
werd geconfronteerd, heeft BTC in overleg met het FAVV voor een pragmatische
aanpak geopteerd die uiteindelijk tastbare resultaten heeft opgeleverd eenmaal de
interne crisis binnen het ABSSA was opgelost. Anderzijds impliceerde die crisis
eveneens dat het FAVV beslist heeft om zijn betrokkenheid bij dit project op te
schorten. De uitvoering in verband met het tweede bestanddeel (het upgraden van
het laboratorium van het ABBSA, het LCSSA) vormde ook een uitdaging maar heeft
ondanks de moeilijkheden toch tot tastbare resultaten geleid (zie verder). Het derde
onderdeel van het project (ondersteuning van ondernemers) kon niet in de evaluatie
worden opgenomen bij gebrek aan informatie over de betrokken begunstigden.

 De analyse van PROFI/PAORC maakt melding van een brede waaier van relaties in
het kader van de ‘geïntegreerde benadering’ die elk een vorm van contractualisering
noodzakelijk hebben gemaakt op basis van procedures en werkwijzen die van geval
tot geval verschilden (onderlinge concurrentie, …) en die dikwijls veeleisend en log
waren met vaak onvermijdelijke negatieve gevolgen voor de uitvoering
(vertragingen) en de doelmatigheid. Globaal genomen, kunnen we stellen dat het
dispositief en de geldende regels niet aangepast waren aan die samenwerkings-
vormen van ‘geïntegreerde benadering’ waarbij andere actoren, voornamelijk
privéactoren, betrokken zijn.

 Wat PROFI betreft, wordt een M&E-aanpak toegepast voor de activiteiten die door de
partners worden uitgevoerd. Er worden gegevens ingezameld over de activiteiten
(bijv. over het aantal deelnemers aan de vormingscursussen, basisgegevens over de
MIC’s en over de activiteiten die door PROFI worden gefinancierd in het kader van de
samenwerking met de CCR-B en VECO). De outputs van die activiteiten (met inbegrip
van die welke betrekking hebben op het resultaat dat een programmatische
benadering beoogt) zijn gekend maar over de effecten (outcomes) is er slechts
weinig informatie beschikbaar. Er wordt geen systematische opvolging van de
outcomes voorzien behalve voor de activiteiten van het GEL en die welke samen met
VECO worden uitgevoerd. De samenwerking volgens een ‘geïntegreerde benadering’
als dusdanig (het proces en de resultaten met verschillende types actoren) maakt
geen deel uit van de M&E-aanpak, een activiteit die eerder in handen blijft van het
project zelf.

Concluderend kan worden vastgesteld dat de toepassing van een geïntegreerde 
benadering bij de formulering en de uitvoering van de interventies vaak wordt 
geconfronteerd met uitdagingen op het vlak van doelmatigheid, aangezien de 
betrokkenheid van een groter aantal actoren meer eisen voor het beheer en de 
coördinatie inhoudt, vooral wanneer de betrokken actoren verschillende institutionele en 
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organisatorische kenmerken hebben en gezien het feit dat het administratief en wettelijk 
kader niet goed aangepast is. Met uitzondering van de M&E, maken de niet-traditionele 
actoren (ook uit de privésector) deel uit van de werkwijze, maar ze werden er nooit bij 
betrokken met het uitdrukkelijke doel om de ontwikkeling van het ondernemerschap na 
te streven. De praktijken van de geïntegreerde benadering ‘avant la lettre’ die werden 
aangetroffen, worden vooral als middel beschouwd om de prestaties (doelmatigheid, 
doeltreffendheid, impact) van de projecten te verbeteren. 

Beoordeling van de doeltreffendheid, de duurzaamheid en de impact van de 
bestaande praktijken van ‘geïntegreerde benadering’ en van de Belgische 
expertise38 

De resultaten van onze analyse kunnen als volgt worden samengevat: 

 Sommige acties waarvoor een beroep werd gedaan op externe expertise hebben tot
een verbetering van de werking geleid zowel op het niveau van PROFI (bijv. de
opleiding in cartografie) als op dat van de betrokken partners (bijv. via de resultaten
van de marktstudie). Wat de begunstigden betreft, werden vergelijkbare effecten
genoteerd (bijv. gebruik van verbeterd zaaigoed; versterking van de GEL).
In het kader van PAORC, heeft de begeleiding van het versterkingsproces van de
capaciteiten van de niet-overheidsactoren in de landbouwsector die werd uitgevoerd
door BIEF, met coördinatie en toezicht door PAORC, duidelijke resultaten gehad. Elke
organisatie beschikt nu over een vormingsplan op basis waarvan ze contact opneemt
met donoren en erin slaagt om opleidingsfondsen vast te krijgen. Daarnaast heeft
het feit dat die organisaties tijdens de uitvoering van dit proces hebben moeten
samenwerken, de samenwerking tussen de Belgische actoren op lokaal vlak
versterkt: ze werken nu in synergie, verdelen het werk onder elkaar en werken
samen, terwijl ze elkaar voordien als concurrenten beschouwden.

 Bij de tussentijdse evaluatie van PROFI, worden een aantal aanwijzingen van impact
vastgesteld die verband houden met de samenwerking met andere actoren
(geïntegreerde benadering): zo hebben de pleitbezorgingen die werden
georganiseerd met de CCR-B en andere partners (Europese Unie, VECO, GIZ en
PROFI) gericht naar de politieke en administratieve autoriteiten voor de
groepsaankoop van rijst die in Benin wordt verbouwd, bijvoorbeeld, hun vruchten
afgeworpen. Die pleitbezorgingen hebben immers tot de ondertekening van een
aankoopcontract van 500 ton witte rijst geleid tussen de Office national d’Appui à la
Sécurité alimentaire (ONASA) en het Cadre national des Transformateurs de Riz du
Bénin (CNTRB) voor een totaalbedrag van 180.000.000 FCFA. Die actie heeft ook een
aantal verwerkingseenheden erbij betrokken, waaronder degene die door het
programma worden ondersteund. Met de steun van de GEL Nord aan de MIC’s,
zouden die MIC’s moeten zijn uitgegroeid tot meer doeltreffende micro-
ondernemingen, die zullen bijdragen aan de economische ontwikkeling van de zone.
De PDC’s zijn nu van betere kwaliteit en meer realistisch dan de PDC’s-2 en er kan
worden van uitgegaan dat die verandering zal bijdragen aan de ontwikkeling van de
gemeenten.

 Wat het FAVV betreft, heeft het versterkingsproces van het ABSSA tot tastbare
resultaten geleid eenmaal de interne crisis bij het ABSSA was opgelost. Het tweede
bestanddeel (het upgraden van het laboratorium van het ABBSA, het LCSSA) was
een succes aangezien het laboratorium op peil werd gebracht en een internationale
certificatie heeft gekregen (ISO 17025).39

 Wat de duurzaamheid van de effecten van PROFI betreft, zijn de volgende
vaststellingen van belang:

38  Om evidente redenen waren de mogelijkheden om de doeltreffendheid en vooral de impact en de 
duurzaamheid van de verworvenheden op het gebied van de geïntegreerde benadering te beoordelen beperkt. 
39  Het derde onderdeel van het project (ondersteuning van ondernemers) kon niet in de evaluatie worden 
opgenomen bij gebrek aan informatie over de betrokken begunstigden. 
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 Voor een aantal meer gerichte acties als de opleidingen hangt de duurzaamheid
af van hun opvolging en institutionele integratie in de structuren. Voor de
opleiding cartografie, was de toepassing van de cartografie nog niet in de
structuren geïntegreerd. Wij vrezen dat de cartografische activiteit na de
terugtrekking van de junior assistant zal verdwijnen (aangezien ze niet is
opgenomen in het huidige TFD). Ook al blijven de andere begunstigden van de
opleiding interesse hebben, ze zullen niet alleen hun competenties kwijt zijn
geraakt, maar ze zullen ook niet meer gemachtigd zijn om cartografie te
beoefenen. De ondersteunde zaaigoedproducent die door het evaluatieteam werd
ontmoet, zal zijn activiteit voortzetten en is als zaadfabrikant erkend. Daarnaast
is hij ook actief lid van de tuinbouwerscoöperatie en heeft hij toegang tot
structuren om zijn zaaigoed te verkopen. Er bestaat een grote kans dat de
resultaten van de marktstudie zullen worden gebruikt voor en als ondersteuning
zullen dienen van de bepaling van een degelijke ontwikkelingsstrategie van de
markt voor tuinbouwproducten, want URCoopMA en de andere actoren waren er
vanaf het begin bij betrokken en hebben de referentietermen vastgelegd.

 De samenwerking tussen VECO, PROFI en de CCR-B is dynamisch en hangt niet
alleen van de beschikbaarheid van fondsen af. Ze biedt VECO eveneens de kans
om haar financiële partners te diversifiëren. De wisselwerkingen zijn intens en
zinvol en worden op prijs gesteld. Ze worden opgebouwd buiten het kader van
een project of programma dat beperkt is in de tijd. De kans is groot dat die
contacten en de samenwerking met BTC blijven duren. De samenwerking tussen
de gemeente Merelbeke, de gemeente Toucountouna en PROFI is te recent om de
duurzaamheid ervan te kunnen beoordelen. In elk geval zal de ondersteuning
door PROFI bijdragen aan de duurzaamheid van de infrastructuren die door de
gemeente Merelbeke werden gefinancierd.

 Het is mogelijk dat de samenwerking voor de ontwikkeling van de PDC’s-3 zal
bijdragen aan de dynamiek en aan de synergieën op het terrein. Bij die
ontwikkeling hebben de gemeenten rekening gehouden met de interventies en de
bedoelingen van elke actor die deelneemt aan de ontwikkeling van de gemeente.
Er kan worden gesteld dat die werkwijze heeft bijgedragen aan een samen-
werking en een complementariteit tussen de diverse actoren, wat op zijn beurt
zal bijdragen aan een goede uitvoering van het PDC-3, op voorwaarde dat de
TFP’s op dezelfde manier blijven werken en bereid zijn om hun eigen plannen met
andere te bundelen en indien nodig te veranderen. Anderzijds is uit de
terreinanalyse gebleken dat de verschillen in macht en de afhankelijkheid van de
gemeenten van de financieringsmiddelen van de TFP’s (die vaak aan hun
autonomie vasthouden) een invloed hebben op de relaties, waardoor een echte
dialoog nog niet mogelijk is.

 Wat ten slotte het FAVV betreft, heeft de lange crisis binnen het ABSSA ertoe
geleid dat het FAVV uiteindelijk heeft beslist zijn betrokkenheid bij het project op
te schorten. Wat het tweede luik van het project betreft, hebben de Beninse
autoriteiten verzekerd dat het LCSSA dankzij een aanzienlijk werkvolume (een
initiatief buiten het kader van het project), zijn ISO-certificatie heeft kunnen
behouden. Hoewel het ABSSA zijn interne zwakheden gedurende een zekere
periode toegeeft, heeft het zijn grote tevredenheid uitgedrukt over het
partnerschap met het FAVV en hoopt het dat de samenwerking binnen de kortste
keren zal worden hervat.

Concluderend kan worden opgemerkt dat de stappen die op het vlak van geïntegreerde 
benadering werden ondernomen en die vaak zeer grote eisen hebben gesteld (zie hoger) 
geleid hebben tot belangrijke effecten die een geïsoleerde actie nooit had kunnen 
verwezenlijken. Met andere woorden, de netwerking en de samenwerking (op 
verschillende niveaus en in verschillende mate) hebben wel degelijk het potentieel om 
verandering tot stand te brengen. Die vaststelling geldt eveneens voor de bevordering 
van het duurzaam en inclusief partnerschap dat wegens de aard ervan de betrokkenheid 
van een brede waaier van actoren zal vereisen. 
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Conclusie 

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste vaststellingen van onze analyse van 
de ‘geïntegreerde benadering’ en van haar bijdrage aan de ontwikkeling van het 
ondernemerschap weergegeven. 

Concluderend kan worden gesteld dat bij de stappen die op het gebied van de 
‘geïntegreerde benadering’ werden ondernomen een aanzienlijk aantal ‘weinig 
traditionele’ actoren werden betrokken die duidelijk hebben bijgedragen aan de 
verwezenlijking van de resultaten die door de projecten werden beoogd. Bovendien heeft 
de multi-actorenbenadering het mogelijk heeft gemaakt om effecten tot stand te
brengen die de doelstellingen van het project overstijgen. Die effecten hebben 
duidelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van het ondernemerschap, zelfs in de gevallen 
waarin dit niet uitdrukkelijk werd nagestreefd. Wat de duurzaamheid betreft, lopen de 
vaststellingen uiteen en zijn die vergelijkbaar met die van andere evaluaties: ze 
bevestigen de bestaande uitdagingen om de duurzaamheid van de effecten van de 
interventies te verzekeren, evenals de sleutelrol van de lokale actoren na afloop van de 
interventie. 

Tabel4: Praktijken van 'geïntegreerde benadering' en hun (potentiële) bijdrage 

aan de ontwikkeling van het ondernemerschap

Samenwerking 
in het PROFI- 
programma 

Kenmerken, kwaliteit van de aanpak, 
uitdagingen en kansen 

(Potentiële) bijdrage aan de 
ontwikkeling van het 
ondernemerschap 

Koninklijk 
Museum van 
Tervuren 

• Opleidingen over cartografie en GIS
door een expert van het museum,
bedoeld voor de leden van het team
van PROFI VO en VI en enkele leden
van het CARDER (initiatief van de junior
assistant; bestaand raamcontract met
het museum)

 Beperking: werkwijze kadert niet in een
aanpak op langere termijn; geen
opvolging voorzien

Weinig banden met de 
ontwikkeling van het 
ondernemerschap, maar de 
cartografie kan helpen om de 
locatie van de ondernemers en 
de types ondernemerschap in de 
regio te verduidelijken en 
zodoende de planning en de 
uitvoering vergemakkelijken 

De ngo ADG (+ 
andere partners 
zoals een 
organisatie bezig 
met agro-ecologie 
in Frankrijk) 

 Na onderhandelingen: referentietermen
voor een opleiding en coaching door
zaaigoedproducenten met een correcte
vergoeding;

 Zeer praktische opleidingen en
opvolging door een zeer ervaren
zaadfabrikant (= kernfactor voor het
succes)

De beschikbaarheid van ervaren 
zaaigoedproducenten in de zone 
van wie sommigen kleine 
ondernemers zijn geworden  

De gemeente 
Merelbeke (die 
een partnerschap 
heeft met de 
gemeente 
Toucountouna) 

 Een overeenkomst met drie partijen
tussen de gemeente Merelbeke, de
gemeente Toucountouna en PROFI die
de rol van die laatste in de opvolging
van de acties op gemeentelijk niveau
bepaalt

 Groot potentieel, maar gemiste kansen:
weinig aandacht voor de belangrijke rol
van de gemeenten bij het scheppen van
een gunstige omgeving voor de
MKMO’s. Bovendien wordt de
samenwerking van de gemeente met
andere actoren (Protos, IdP, GIZ, ADG
buiten AMSANA) niet benut

De beginnende samenwerking 
rond de oprichting van de 
verwerkingseenheden op de 
markt: PROFI draagt zijn 
expertise bij  

De internationale 
actoren in het 
kader van de 
PDC’s, 
georganiseerd 
door ACAD  

 Op initiatief van ACAD hebben
verscheidene internationale actoren
waaronder BTC, AMSANA, GIZ en
anderen samengewerkt om de
gemeentelijke plannen uit te werken.

 Elke organisatie heeft deelgenomen aan

De gemeentelijke plannen 
integreren op een meer expliciete 
manier initiatieven voor de 
ontwikkeling van het 
ondernemerschap (maar in de 
praktijk wordt dit potentieel nog 
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Samenwerking 
in het PROFI- 
programma 

Kenmerken, kwaliteit van de aanpak, 
uitdagingen en kansen 

(Potentiële) bijdrage aan de 
ontwikkeling van het 
ondernemerschap 

de vergaderingen en studies of andere 
types activiteiten gefinancierd om de 
PDC’s te ontwikkelen, maar de 
samenwerking en de complementariteit 
hebben zich in de praktijk niet 
geconcretiseerd. 

niet benut) 

FAVV  Raamcontract BTC - FAVV en
institutioneel ondersteuningsproject ter
versterking van het ABSSA en van zijn
labo via opleidingen en investeringen
(specifiek project: ASPS), met
samenwerkingsakkoord tussen het
FAVV en BTC voor die interventie

 Institutionele crisis binnen het ABSSA
heeft voor ernstige problemen gezorgd,
maar uiteindelijk zijn de resultaten
aanzienlijk

 ABSSA is zeer geïnteresseerd om
opnieuw met de samenwerking te
beginnen, maar het FAVV is
terughoudend.

Het ABSSA is een belangrijke 
instelling voor de ontwikkeling 
van de landbouwfilières 
(kwaliteitscontrole voor de 
binnenlandse markt en voor de 
export) en het is dus belangrijk 
om er de doeltreffendheid van te 
verzekeren  

VECO WA  Meerdere samenwerkingsinitiatieven
met diverse types contracten:
dienstencontract, financiering van de
microprojecten voorgesteld door VECO
of haar partners

 Intense en gepersonaliseerde relaties
tussen de verantwoordelijken van VECO
en de medewerkers van BTC (van wie
er verscheidene bij VECO hebben
gewerkt) maken het mogelijk om win-
winsituaties te onderkennen en te
benutten

 Ontwikkeling van de filière rijst
en versterking van de
capaciteiten van de Union
béninoise de producteurs de riz
(CCR-B) door ontmoetingen,
workshops, pleitbezorgings-
activiteiten (homologatie van
de sanitaire producten)

 Versterking van de capaciteiten
van de CCR-B heeft
bijgedragen aan belangrijke
beleidswijzigingen (prioriteit
aan lokaal geproduceerde rijst)

De GEL’s  GEL = structuur opgezet door LC die
ondertussen een onafhankelijke
structuur is geworden maar wel nog
door LC wordt opgevolgd.

 De capaciteiten van het GEL hebben
ervoor gezorgd dat het een opdracht
heeft kunnen binnenhalen (begeleiding
van de MIP’s) die door BTC was
uitgeschreven. De referentietermen
waren zeer duidelijk waardoor een
contract kon worden opgemaakt dat de
activiteiten naar ieders tevredenheid
stuurt

 GEL = lokale economische
actor die wordt versterkt door
de samenwerking met BTC

 De GEL’s ondersteunen
economische initiatieven en
MKMO’s bij de uitwerking van
businessplannen en de toegang
tot fondsen (PROFI)

Acropolis  De werkzaamheden van Acropolis
maken deel uit van een raamcontract
met de Belgische overheid en willen o.a.
op een wetenschappelijke manier de
impact van de investeringen in de
familiebedrijven in een werkzone van
BTC analyseren

 De rol van de betrokken partijen (BTC,
project, onderzoeker Acropolis) wordt
niet altijd goed begrepen

 BTC Benin werd weinig betrokken bij de
formulering van de studie die een
wetenschappelijke focus heeft (minder
relevant voor BTC die zich toelegt op
operationele sturing); de studie was
niet voorzien in het TFD en om die

Dit onderzoek heeft het 
potentieel om interessante 
informatie te verschaffen over de 
geschikte aanpak voor de 
financiering van de ondernemers, 
maar de huidige moeilijkheden 
kunnen het nut ervan in het 
gedrang brengen  
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Samenwerking 
in het PROFI- 
programma 

Kenmerken, kwaliteit van de aanpak, 
uitdagingen en kansen 

(Potentiële) bijdrage aan de 
ontwikkeling van het 
ondernemerschap 

reden willen sommige kaderleden van 
BTC die niet ondersteunen 

 De uitvoering van de studie is vrij
complex, vereist grote investeringen
(meer dan 1.600 enquêtes) en
belemmert het werk van BTC (meer
ondersteuning van de enquêteurs dan
voorzien en de controlezone van het
onderzoek = de zone waar BTC haar
actie wil uitbreiden, wat niet mogelijk is
vóór de voltooiing van de studie)

TDC  Belgische experts komen de
ondernemers gedurende twee jaar
coachen

 Het programma is net gestart. De
experts werden geïdentificeerd door
middel van een aanbesteding

Het programma beoogt de 
versterking van de capaciteiten 
van de ondernemers maar het is 
te vroeg om zich erover uit te 
spreken  

De samenwerking 
tussen PROFI, 
URCoopMa, Protos 
et IdP voor een 
studie over 
tuinbouw 

 URCoopMa heeft het initiatief voor de
studie genomen en BTC heeft ze
gefinancierd en andere organisaties
benaderd om eraan deel te nemen
(Protos, IdP). De 4 organisaties hebben
de referentietermen bepaald en de
opvolging van de studie door een
Beninse consulent verzekerd

 De uitwerking van de referentietermen
van deze studie heeft heel wat tijd in
beslag genomen (3 vergaderingen van
de betrokken partijen) maar elke partij
heeft haar verwachtingen er kunnen in
opnemen, behalve URCoopMa

Die studie draagt eraan bij om de 
(zeer belangrijke) tuinbouwfilière 
in de zone beter te organiseren 
en biedt de mogelijkheid om de 
sector professioneler te maken. 

4.2.2 AMSANA 

Overzicht van het project 

Het AMSANA-programma is een belangrijk programma. Het is het laatste initiatief dat 
via het BFVZ (Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid) werd gefinancierd. Het 
programma wordt uitgevoerd in 4 gemeenten van Atacora, een zone met een hoog risico 
op voedselonzekerheid. De belangrijke veranderingen die door het programma worden 
beoogd, zijn een betere en stabielere beschikbaarheid van de levensmiddelen, hogere en 
stabielere inkomens, vooral voor de vrouwen en de jongeren, een betere besteding van 
de inkomsten, een beter gebruik van de producten bestemd voor de voeding en betere 
voedings- en hygiënepraktijken. De belangrijkste focus van AMSANA ligt op alle 
verschillende dimensies van de voedsel- en voedingszekerheid (beschikbaarheid, 
toegankelijkheid, voedingswaarde, stabiliteit), wat inhoudt dat er aandacht wordt 
besteed aan zeer diverse competentiedomeinen, aan een multisectorale aanpak en 
indirect aan de deelname van meerdere actoren. Zo stelt de interventie zich tot doel om 
bij te dragen aan de doelstellingen van de Stratégie de Croissance et de Réduction de la
Pauvreté du Bénin (SCRP 3) en van het Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole 
(PSRSA, 2011-2015), aan de inspanningen die door Benin worden geleverd om de 
Millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MOD’s) te verwezenlijken, en meer in het 
bijzonder de eerste MOD (‘De armoede halveren tegen 2015’), en aan de strategieën 
met betrekking tot de voedsel- en voedingszekerheid van het land. 

Het programma wordt uitgevoerd door een consortium van Belgische organisaties 
bestaande uit BTC, het BRK en LC in partnerschap met ADG, IdP en Protos. Behalve het 
BRK waren al die organisaties reeds actief in de zone, waar ze vergelijkbare acties 
uitvoerden die in overeenstemming waren met hun respectieve beleid en waarden. Elke 
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partner is verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel van het programma, maar heeft 
eveneens synergieën geformuleerd die samen met de andere onderdelen/partners 
moeten worden benut. De geplande periode voor de uitvoering van het programma loopt 
van 2015 tot 2020. 

Van bij de ontwerpfase vormt het AMSANA-programma een voorbeeld van een 
structurele geïntegreerde benadering door de betrokkenheid van vijf actoren van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking (4 ngo’s en BTC), elk met een eigen duidelijk 
afgebakende verantwoordelijkheid, die onderling wordt erkend (niveau 3 van 4 in onze 
classificatie van integratievormen) en goed wordt omschreven in het programma-
document. Het terreinbezoek heeft aangetoond dat de vijf kernactoren van het 
programma behalve die ‘harde kern’ van de geïntegreerde benadering, elk ook nog 
werkrelaties hebben aangeknoopt met een brede waaier van andere actoren (zie 
verder). Gemiddeld heeft elke partner een beroep gedaan op de expertise van een dozijn 
andere actoren, waarbij de aard van die samenwerking van geval tot geval verschilt. Die 
andere actoren zijn voornamelijk lokale actoren (geen Belgische actoren) met een 
verankering in de zone: overheids- en gemeentelijke structuren, coöperaties, ngo’s en 
andere TFP’S. In de meeste gevallen gaat het om een gestructureerde en geïntegreerde 
aanpak van niveau 3 of 4, maar integratievormen van niveau 1 zijn eveneens aanwezig.  

Beoordeling van de relevantie van de bestaande praktijken van ‘geïntegreerde 

benadering’  

De analyse heeft aangetoond dat er in dit project interessante praktijken van 
‘geïntegreerde benadering’ worden toegepast en dat die bijzonder relevant en 
coherent zijn ten aanzien van de geldende beleidsmaatregelen en strategieën, zonder
dat de bevordering van het ondernemerschap echter een uitdrukkelijke 
doelstelling is (met uitzondering van het onderdeel van LC, via de MIP’s): 

 Doordat het alle dimensies van de voedsel- en voedingszekerheid bestrijkt
(beschikbaarheid, toegankelijkheid, voedingswaarde, stabiliteit), heeft het project
voor een multisectorale en – indirect – een multi-actorenaanpak geopteerd die de
kenmerken heeft van een goed uitgebouwde vorm van geïntegreerde benadering.

 Net als andere Belgische interventies, is AMSANA actief in Atacora, een van de
armste en meest kwetsbare zones van het land. Zodoende wordt het project geacht
bij te dragen aan de belangrijkste ontwikkelingsdoelstelling van het land, namelijk de
vermindering van de armoede. Het is tevens grotendeels coherent met de meest
relevante Belgische strategieën en beleidsnota’s, met name die welke verband
houden met de landbouw en de voedselzekerheid,40 de ontwikkeling van de
privésector en de bevordering van de gendergelijkheid, zonder dat die nota’s echter
uitdrukkelijk in aanmerking worden genomen. De accenten die de laatste
strategische nota ‘Landbouw en voedselzekerheid’ op de betrokkenheid van de
privésector legt, zijn in de interventies niet bijzonder zichtbaar, aangezien deze de
aanpak hebben verder gezet die eerder was uitgewerkt, met andere woorden vóór de
publicatie van de nota. Toch heeft het project een beroep gedaan op (onder andere)
Belgische expertise van de privésector (zie verder).

 AMSANA houdt tevens rekening met het belang dat de Belgische ontwikkelings-
samenwerking toekent aan de interne coherentie van de Belgische interventies. Wat
de ANGS betreft, werd de geïntegreerde benadering gestimuleerd en geconcretiseerd
door de gemeenschappelijke contextanalyse (GCA) en de uitwerking van een
gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) bij de voorbereiding van de programma’s
voor de periode 2017-2021. Het AMSANA-programma is net als de betrokkenheid
van de Belgische ngo’s bij PROFI in overeenstemming met de strategische
prioriteiten van dit GSK. Bovendien, en ondanks de moeilijkheden en uitdagingen
waarmee het proces te kampen had, heeft de invoering van het GCA/GSK-
mechanisme op zich een belangrijke katalysator gevormd voor een meer

40  Hierbij dient te worden opgemerkt dat de laatste beleidsnota over de voedselzekerheid van het begin van 
2017 dateert, wat impliceert dat de formulering van de interventies op de nota van 2010 gebaseerd is. 
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gestructureerde zoektocht naar synergieën en samenwerking in een geest van 
geïntegreerde benadering. Toch hebben de GCA en het GSK, van hun kant, in de 
landbouwsector en breder genomen in de sector van de plattelandsontwikkeling, 
geen bijzondere aandacht geschonken aan de ontwikkeling van het ondernemerschap 
en van de privésector. 

 De oproep tot kandidaatstelling die door DGD werd gelanceerd om deel te nemen aan
een programma van voedsel- en voedingszekerheid (VVZ) in het departement
Atacora heeft de diverse partners de mogelijkheid geboden om samen te werken aan
een gemeenschappelijke aanpak en om hun specifieke expertises en kennis in te
brengen ten voordele van de lokale bevolking met wie eerder al een relatie was
opgebouwd (met uitzondering van het BRK). Bovendien is het door de oproep tot het
indienen van voorstellen mogelijk geworden om een financiering te krijgen voor een
duur van 5 jaar via een regeling (het BFVZ) die specifiek en complementair is aan
hun cofinancieringsprogramma. Zodoende beschikten die structuren over aanzienlijke
bijkomende middelen om hun aanwezigheid en acties in de zone te versterken.

 Wat AMSANA betreft, kenden de meeste ngo’s elkaar al. Er was een zeker
vertrouwen in de expertise van de anderen. Toch heeft de ervaring aangetoond dat
het om een vrij oppervlakkige onderlinge kennis ging: de waarden, filosofieën of
visies liepen – voor sommigen – vrij sterk uiteen, wat tot spanningen (die al in de
formuleringsfase voelbaar waren) leidde over de stappen die moesten worden
ondernomen in het veld en over sommige organisatorische regelingen. Er trad
eveneens een moeilijkheid op rond het begrip van de ‘ondernemersgerichte aanpak’.
De moeilijkheden (tussen LC en IdP) hadden betrekking op verschillen in focus. IdP
werkt met bijzonder kwetsbare gezinnen die – in aanzet – niet volgens een logica
van ondernemerschap werken. Anderzijds beantwoordden de MIP’s van LC niet aan
een aanpak gericht op weerbaarheid (resilience) en waren ze in tegenspraak met de
gemeenschapsbenadering die door IdP wordt voorgestaan. Hoewel er ontegen-
zeggelijk meningsverschillen waren, was de blokkerende factor voor sommigen
vooral de onverenigbaarheid van bepaalde persoonlijkheden.41

Behalve die moeilijkheden waren verscheidene deelnemers er stellig van overtuigd
dat het om een win-winsituatie ging. De toegang tot de MIP’s van LC, bijvoorbeeld,
bood een interessante gelegenheid voor de doelgroepen van de andere partners
(Protos, IdP, BRK); de kennis en de aanpak door het BRK van de dimensie ‘voeding’
en de aanpak op gemeenschapsbasis waren voor de andere partners een verrijking.
Bovendien kwam het feit dat een structuur die verschilde van de ANGS als
coördinator optrad, namelijk BTC, de ANGS goed uit.

Concluderend kan worden gesteld dat enerzijds de ontstaansgeschiedenis van AMSANA 
(een initiatief van DGD om de actoren ertoe aan te zetten hun krachten te bundelen in 
een gemeenschappelijke voorziening) en anderzijds de expliciete focus op alle dimensies 
van de SAN de grondslagen hebben gelegd voor de ontwikkeling van een geïntegreerde 
benadering ‘van een hoog integratieniveau’ (niveau 3), ook al waren al van bij het begin 
de uitdagingen van een dergelijke benadering voelbaar. Bovendien impliceerde de 
expliciete nadruk op de SAN – als project dat door het BFVZ werd gefinancierd – dat 
sommige kansen voor een bredere geïntegreerde benadering niet werden overwogen 
(zie ook verder). 

De Belgische actoren en hun lokale partners van AMSANA beschikken over relevante en
complementaire specifieke expertises (methodologisch, technisch, gender, 
milieu, …) die het potentieel hebben om toegevoegde waarde te creëren die de 
SAN overstijgt in de context van een geïntegreerde benadering. Die specifieke 
expertises van de partners van AMSANA kunnen als volgt worden samengevat: 
 Protos: ontwikkeling van de laaggelegen gebieden (bas fonds), ruimtelijke ordening,

toegang tot drinkwater; begeleiding van professionele tuinbouwers

41  Ondertussen werden de personen ter plaatse vervangen, waardoor de situatie kon worden gedeblokkeerd. 
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 BRK: voeding, aanpak op gemeenschapsbasis (école des maris42, culinaire
demonstratie door ‘mamans lumières’, schooltuinen, …)

 IdP: beheer van de tuinbouw (tuinbouwsites met eenvoudige inrichting), familiale
tuinbouw en productie, opslag, commercialisering van maïs

 BTC: institutionele versterking – coördinatie.

Die expertises bieden eveneens het potentieel om met geïntegreerde acties te beginnen 
buiten een SAN logica, onder andere op het domein van commerciële 
landbouwontwikkeling (door er niet-traditionele actoren bij te betrekken). Bovendien was 
er sprake van de noodzaak van een aanzienlijke expertise buiten de SAN die zich op het 
niveau van de bescherming en de besteding van de inkomsten situeert. Dit omvat 
meerdere aspecten: (i) de bestrijding van alcoholisme, (ii) de ziekteverzekering 
(ziekenfondsen); (iii) het beheer en de besteding van het gezinsbudget in het licht van 
de genderdimensie; meer bepaald de toegang tot en de controle over de inkomsten 
(m.a.w. belangrijke dimensies waarmee rekening zou moeten worden gehouden om de 
verwezenlijking van de SAN te verzekeren).  
Bovendien, en op een transversale manier, kan worden vastgesteld dat meer bepaald 
wat de gemeenten betreft (bevoorrechte partners voor de meeste Belgische actoren) een 
aantal samenwerkingsmogelijkheden in een geest van geïntegreerde benadering (nog) 
niet werden benut. Sommige Belgische actoren (behalve die welke met AMSANA 
samenwerken) beschikken immers over specifieke en waardevolle competenties die 
beter zouden moeten worden gebruikt, in het bijzonder wat governance en 
gemeentelijke financiering betreft (VVSG, UVCW).  

Concluderend kan worden gesteld dat er binnen AMSANA duidelijk mogelijkheden 
aanwezig zijn om acties te ontwikkelen die het kader van de SAN overstijgen en die 
voordeel kunnen halen uit het kader van ‘geïntegreerde benadering’ dat al beschikbaar 
is. Tot op vandaag hebben de actoren de mogelijkheden die onder andere zouden 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een inclusief en duurzaam ondernemerschap 
nog niet echt benut. 

Beoordeling van de doelmatigheid van de bestaande praktijken van 
‘geïntegreerde benadering’ en de Belgische expertise  

De belangrijkste vaststellingen op dit niveau kunnen als volgt worden samengevat: 

 voorbereidend proces van de interventie betreft,43 werden een aanzienlijk aantal
vaststellingen gedaan:
o Eerst en vooral is het proces van start gegaan met een degelijke denkoefening:

uitwisselingen van gedachten over thema’s binnen de technische groep van het
BFVZ met het Diplomatiek Bureau, BTC en de ngo’s. Het Diplomatiek Bureau
heeft de ANGS, universiteiten, … uitgenodigd om van gedachten te wisselen over
de relevantie van een multi-actorenprogramma. Daarna heeft een eerste
contextanalyse de geïntegreerde logica van de 4 pijlers van de SAN gevolgd. Het
BFVZ heeft vervolgens een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd (die niet
alleen openstond voor Belgische actoren). Elke ANGS heeft zijn positie bepaald op
basis van zijn comparatieve voordelen, ook al heeft het BFVZ dit proces
uiteindelijk in een bepaalde richting gestuurd en een beslissing genomen over de
belanghebbenden die in het programma zouden worden opgenomen. Het voorstel
van de ngo ADG werd niet geselecteerd, maar die ngo heeft zich bij LC kunnen
aansluiten voor het onderdeel “fonio”.

o Het inclusieve karakter van de formulering heeft tot een logge institutionele opzet
geleid met een aanzienlijk aantal actoren: vijf Belgische organisaties (met BTC als
coördinator) en een behoorlijk aantal lokale partners worden er op een structurele

42  Het gaat hier om informele groepen van volwassen mannen die nadenken over de positieve rol die zij 
kunnen spelen in gender-gerelateerde problemen, bv. gerelateerd aan reproductieve gezondheidszorg en 
toegang van meisjes tot onderwijs.  
43  In sommige gevallen ontbraken de bronpersonen om dit onderdeel goed te kunnen analyseren. 
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manier in opgenomen overeenkomstig een faire faire werkwijze. De lokale 
partners hebben die logge opzet als een “doolhof” ervaren. Anderzijds verliep de 
samenwerking tussen de Belgische organisaties en hun respectieve lokale 
partners vrij vlot, want ze waren het al gewoon om samen te werken. Bovendien 
hield die opzet in dat elke Belgische structuur voelde dat ze in de eerste plaats 
verantwoording moest afleggen tegenover haar Belgische ‘moederstructuur’. Zo 
was elke structuur vooral bekommerd om haar budget en haar resultaten, wat 
impliceerde dat elkeen een beetje geïsoleerd gebleven is. Bovendien heeft de 
‘faire faire’-werkwijze, die op zich lovenswaardig is, de institutionele opzet nog 
complexer gemaakt. Het feit dat er meer dan tien lokale partners waren, 
impliceert immers dat (1) de weg naar de bevolking langer wordt; (2) de 
werkwijze veeleisender is in termen van benodigde tijd (noodzaak van overleg, 
talrijke vergaderingen), (3) er een aanzienlijke nood bestaat om de activiteiten op 
elkaar af te stemmen en (4) er nood is aan een adequaat beheer van de 
financiële vereisten. Anderzijds biedt een dergelijke werkwijze het 
ontegenzeggelijk voordeel dat er meer competenties worden samengebracht. 

o Ondanks de spanning waartoe die werkwijze bij de partners heeft geleid, is de
oproep tot kandidaatstelling een interessante aanpak gebleken om de kwaliteit
van de diensten die aan de bevolking moeten worden geleverd te stimuleren. De
betrokkenheid van BTC is er gekomen op verzoek van de ANGS; BTC zelf was in
het begin niet overtuigd. Uiteindelijk werd de financiering verkregen dankzij BTC
en door het feit dat het belang van de synergieën kon worden aangetoond.

o LC heeft het formuleringsproces gestuurd (met ondersteuning van een externe
experte die dit heeft gefaciliteerd) en alle Belgische partners hebben eraan
deelgenomen. Voor dit proces werd geopteerd voor een multisectorale en multi-
actorenaanpak zonder echter een logica van geïntegreerde benadering volledig te
volgen, uitgaande van de behoeften in termen van de 4 pijlers van de SAN voor
elke locatie (eerst het dorp, dan de gemeente). Het proces heeft voor wrijvingen
gezorgd, maar het werd vergemakkelijkt door het feit dat verscheidene partners
al in de zone actief waren. Er werd een globaal TFD opgesteld voor het
programma, naast een specifiek TFD voor elk van de Belgische actoren, want elke
partner had zijn eigen programma en wilde zich door middel van dit programma
onderscheiden. De TFD’s bevatten allemaal een hoofdstuk over de synergie,
zonder dat echter altijd de vereiste duidelijkheid in dit verband aanwezig was.
Ook was er niet altijd een coherentie wat de planning van de acties (en van de
middelen) van de verschillende actoren betreft, maar dit probleem werd opgelost
door een harmonisatie van de resultaten en een fasering van de acties.

o AMSANA werd met een belangrijke uitdaging geconfronteerd wat betreft de
harmonisering van werkwijzen ten aanzien van de praktijken van tenlasteneming
van de kosten/inspanningen op het niveau van de begunstigden. Wegens de
opzet van het project zijn meerdere partners immers actief in hetzelfde dorp
terwijl hun regelingen voor de tenlasteneming van die kosten voor de dorpen
verschillen. Om te beginnen harmoniseert niet elke ANGS (met zijn partners)
immers de tarieven (per diems en verplaatsingskosten); BTC hanteert ook andere
tarieven, bijvoorbeeld voor de tenlasteneming van de uitgaven van de
burgemeesters. Een werkgroep (bestaande uit de ANGS zonder BTC) buigt zich
over dit probleem. Voor BTC is dit een probleem dat moet worden geregeld – of
dat had moeten worden geregeld – op Belgisch niveau tijdens de voorbereiding
(overleg tussen de 5 Belgische structuren). Een dergelijke uitdaging stelt zich op
het niveau van de gemeentelijke steunpunten die op basis van de regelingen van
de gemeenten werken, die op hun beurt degressief worden gefinancierd door de
projecten. Niettemin hebben andere donoren die in andere gemeenten actief zijn
hogere vergoedingen voorzien.

 Wat het uitvoerings- en opvolgingsproces van de interventie betreft, werd een
aanzienlijk aantal vaststellingen gedaan:
o Wat AMSANA betreft, hebben we vastgesteld dat het aan tijd en hulpmiddelen

(stappenplannen) ontbrak om de operationalisering van de beoogde synergieën te
begeleiden. De partners kenden elkaar onvoldoende; voorts zijn, op enkele
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uitzonderingen na, de teams die aan de formulering hebben deelgenomen niet 
meer dezelfde als de teams die aanwezig zijn voor de uitvoering, wat vooral in 
het begin voor een aantal problemen heeft gezorgd, want iedereen heeft zijn 
eigen cultuur, ritme en opvattingen. Er was eveneens te weinig tijd om elkaars 
TFD’s en de benaderingwijzen te begrijpen, om de aspecten van de 
operationalisering te verduidelijken en om stappenplannen uit te werken voor de 
samenwerking tussen de Belgische actoren en hun lokale partners.  

o Er kon ook worden vastgesteld dat er meningsverschillen waren tussen de
Belgische actoren die bepaalde uitvoeringsvoorwaarden van sommige onderdelen
niet op dezelfde manier begrepen, bijvoorbeeld wat de samenwerking met het
BRK betreft: IdP had opleidingen in tuinieren voorzien, maar het BRK had niet
alleen opleidingen nodig, maar ook de opvolging ervan want de medewerkers van
het BRK zijn geen technici. In dit verband heeft IdP zich professioneel gedragen
en aanvaard om de opvolging te verzekeren. Een ander voorbeeld: de
voorwaarden om toegang te hebben tot de MIP’s waren niet aangepast aan de
realiteiten (doelgroepen) van IdP want de groepen moesten over een officieel
erkend statuut beschikken; zodoende moest een stappenplan voor de MIP’s
worden uitgewerkt. Maar de verschillen in visie, aanpak, doelgroepen etc. …
waren fundamenteler, wat tot een aanzienlijk aantal wrijvingen leidde op het
moment dat de gebruiksvoorwaarden van sommige hulpmiddelen (bijv. de MIP’s)
moesten worden toegepast. De institutionele opzet impliceerde ook dat er een
onderlinge afhankelijkheid was tussen de Belgische actoren, waardoor de
uitvoering van sommige acties werd afgeremd.

o Een van de belangrijke activiteiten in het begin van de samenwerking was de
gezamenlijke uitwerking van een ‘baseline’. Aanvankelijk was voorzien dat een
consulent(e) dit werk zou doen, maar BTC weigerde dit en heeft een werkgroep
samengesteld om die activiteit uit te voeren. Dit heeft ervoor gezorgd dat alle
partijen elkaars logische kaders en indicatoren kenden en begrepen. In 2016 was
men nog zoekende, maar dankzij de baseline is er een beter onderling begrip
ontstaan.

o De dagelijkse werking is gesteund op een aantal gemeenschappelijke
hulpmiddelen, bijv. voor de planning en de rapportering. Wat de interne
communicatie betreft, is de ‘’flotte téléphonique’ (een eenvoudig systeem dat een
betere communicatie verzekert tussen de leden van het team) een praktische
oplossing gebleken. Niettemin werd de nood aan een betere coördinatie
aangevoeld, ook al was er al aanzienlijk wat tijd aan vergaderingen gespendeerd.
Bovendien zou een betere bundeling van de middelen mogelijk zijn geweest: bijv.
om studies uit te voeren. Elke partner heeft veeleer gewerkt volgens zijn deel van
het budget. Formele sturingsorganen bestaan zowel voor de strategische als voor
de operationele besluitvorming en ze dienen als communicatieplaatsen, maar niet
alle Belgische actoren en hun partners kennen al die organen en hun mandaten.

o In verband met het voorgaande punt, hebben de bijzonderheden van het
administratief en financieel beheer, meer bepaald op het niveau van BTC, niet
altijd bijgedragen aan een efficiënt beheer en uitvoering van het project.

o De complexe opzet van het project zorgt ervoor dat de externe dienstverleners
net als de lokale structuren niet altijd een duidelijk zicht hebben op de structuur
van het project en op de verschillen met de structuur van de sleutelpartners.
Vaak werden ook personen die een specifieke vraag hadden, doorgestuurd naar
een andere partner zonder duidelijk uitleg. Een betere externe communicatie op
dit niveau is een noodzaak.

o Wat de opvolging betreft, beschikt elke partner over zijn eigen TFD en zijn eigen
indicatoren, maar AMSANA heeft ook gemeenschappelijke kwetsbaarheids-
indicatoren. De inzameling van informatie gebeurt op het niveau van elke
structuur, maar er zijn ook gezamenlijke analysemomenten met de 5 partners.
Een gemeenschappelijk opvolging op het terrein gebeurt nog niet, maar is
voorzien. Overigens vormen de M&E- verantwoordelijken van de 5 structuren een
zeer hechte en leergierige groep. Het rapporteringsmechanisme is duidelijk, met
jaarverslagen die door elke structuur worden opgemaakt en een rapport op
programmaniveau dat echter wel te algemeen blijft om de actoren in het veld
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echt degelijk te informeren. Het project overweegt om een driemaandelijkse 
nieuwsbrief uit te brengen (elektronische en papieren versie) om de 
sleutelactoren op de hoogte te houden en om een virtuele bibliotheek op te zetten 
waar informatie kan worden gedeeld.  

Concluderend kan met betrekking tot de doelmatigheid worden gesteld dat de werkwijze 
van de ‘geïntegreerde benadering’ van het project aan de ene kant tot een zekere 
ondoelmatigheid heeft geleid: wrijvingen en discussies over concepten en werkwijzen, 
institutionele complexiteit en logheid, een eerder naar binnen gekeerde handelswijze van 
elk van de actoren. Maar anderzijds werden ook positieve punten vastgesteld, zoals de 
bundeling van sommige expertises en de versterking van de partners die daaruit 
voortvloeit, een brede betrokkenheid van lokale actoren en een sterke verankering in de 
regio.  

Beoordeling van de doeltreffendheid, de duurzaamheid en de impact van de al 

bestaande praktijken van ‘geïntegreerde benadering’ en van de Belgische 
expertise44 

De voornaamste effecten van het project vanuit het oogpunt van de geïntegreerde 
benadering zijn de versterking van de capaciteiten van ACAD voor de integratie van de 
SAN in de PDC’s en het grote enthousiasme van sommige actoren om de samenwerking 
voort te zetten buiten het kader van AMSANA. In de PDC’s was de SAN nog geen zorg 
van de gemeenten. Dankzij de acties van de BTC hebben de gemeenten SAN-
steunpunten gerekruteerd die de acties van de TFP’s coördineren. Voordien was er geen 
SAN verantwoordelijke in de gemeentehuizen. 
Wat de Belgische actoren betreft, heeft de samenwerking aanleiding gegeven tot hun 
‘upgrading’: een versterking van hun kennis, van hun zichtbaarheid, van hun netwerken 
en van de interventiedomeinen. Toch beperkt de samenwerking zich niet alleen tot hun 
eigen versterking maar zal ze ook effecten hebben (of zou die moeten hebben) op de 
verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van SAN (beschikbaarheid, 
toegankelijkheid, voedingswaarde, zekerheid).  

Enkele voorbeelden van de verwezenlijking van betere en uitgebreidere diensten

die aan de bevolking worden aangeboden, meer bepaald met betrekking tot de SAN 
wegens de bundeling van de diensten, kunnen als volgt worden samengevat:  

 De aanpassing en het gebruik door IdP van hulpmiddelen voor de verzekerde
toegang tot grond ontworpen door Protos, die van groot belang zijn in het kader van
de versterking van de tuinbouw;

 Voor de begunstigde groepen van IdP werd de tuinbouw niet het hele jaar door
beoefend; dit vereist waterbeheer, dat door Protos werd (of moet worden)
gerealiseerd;

 De oprichting van schooltuinen door het BRK dankzij de begeleiding door IdP met het
oog op de versterking van de voedingspraktijken in de gemeenschappen van de
doeldorpen;

 In de lokaliteiten van het BRK verwezenlijkt Protos de toegang tot drinkwater, één
van de sub-resultaten, namelijk de verbeterde toegang tot de duurzame voorziening
van drinkwater voor de bevolking van de interventiezone;

 De begunstigden van Bupdos (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres

Sociales) en van ERAD (Etudes et Recherches Appliquées pour le Développement

Durable), partners van IdP, hebben toegang tot de MIP’s (LC), wat niet het geval was
vóór de samenwerking in het kader van AMSANA, waardoor de productie en de
verwerking van levensmiddelen kan worden verhoogd door de verwerving van
financieringen voor de aankoop van inputs en materieel;

 Het GEL (partner van LC) werkt rond het ondernemerschap en de begunstigden van
het GEL bevinden zich op het niveau van alle ANGS, volledig in overeenstemming

44  Om evidente redenen waren de mogelijkheden voor de beoordeling van de doeltreffendheid en vooral de 
impact en de duurzaamheid van de verworvenheden op het gebied van de geïntegreerde benadering beperkt. 
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met het sub-resultaat van het project dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat de 
bevolking kan rekenen op aangepaste economische diensten voor de verhoging en 
diversifiëring van hun inkomsten teneinde de toegankelijkheid van voedsel te 
versterken.  

Wat de toekomstvooruitzichten betreft, kan het volgende worden genoteerd: 

 de samenwerking tussen IdP (Bupdos) (familiale tuinbouw) en Protos, die actief is in
de professionele tuinbouw; die samenwerking zou Bupdos in staat moeten stellen om
van hun acties en ervaringen te profiteren, o.a. voor het aspect commercialisering
dat niet binnen het bereik van Bupdos ligt, wat impliceert dat die laatste overweegt
de aanpak van Protos te volgen: prijsopvolging, groepsverkoop, technische trajecten;

 de samenwerking tussen BTC en DDAEP ten dienste van het programma (en dus van
de andere partners en hun doelgroepen): bijvoorbeeld het werk rond fonio door de
begeleiding van de actoren van AMSANA om het technisch traject beter te bepalen,
de opvolging van de molens te verzekeren en de ontwikkeling van modeleenheden
voor de verwerking tot bloem, couscous en pap te verzorgen.

Wat de duurzaamheid van de verworvenheden van de geïntegreerde benadering van het 
AMSANA-programma betreft, kunnen de veranderingen worden vermeld bij de 5 
partners die na het project zullen blijven samenwerken en de steunpunten voor de SAN 
die geleidelijk ten laste worden genomen door de gemeente. Anderzijds is de duur van 
het programma te kort om zich van de duurzaamheid van alle verworvenheden van de 
geïntegreerde benadering te kunnen vergewissen. Zo zijn er geen aanwijzingen dat de 
dynamiek van geïntegreerde benadering, samenwerking en complementariteit zoals die 
op dit ogenblik plaatsvindt, zal worden verder gezet nadat de financiering is beëindigd. 

In de tabel op de volgende pagina worden de bijzonderheden van elke Belgische partner 
en de (potentiële) toegevoegde waarde van een samenwerking met het oog op een 
ondersteuning van het inclusief en duurzaam ondernemerschap vermeld. 

Tabel 5: Bijzonderheden van de partners van AMSANA en hun toegevoegde 

waarde (o.a. met het oog op een ondersteuning van het inclusief en duurzaam 

ondernemerschap)  

Bijzonderheden 

van elke Belgische 
partner 

Toegevoegde waarde van de samenwerking tussen Belgische 

partners 

IdP heeft als visie 
om met de armste 
bevolkingsgroepen 
samen te werken  

Beheer van kleine 
hoeveelheden 
water, familiale 
tuinbouw, 
maïsproductie 

IdP versterkt zijn kennis en zijn capaciteiten: 
- Aanpassing en gebruik via hulpmiddelen voor de bescherming van de

toegang tot grond ontworpen door Protos
- Leren van de ATPC (Assainissement total conduit par les

communautés/Totale sanering uitgevoerd door de gemeenschappen) -
Protos

- Leren van de BRK-benadering rond “voeding”
- Geïntegreerd beheer van de watervoorraden (GIRE), bemesting van de

bodem, met Protos
- Toegang tot de inputs via UrCoopMa
- Aspect “commercialisering” via de structuur opgezet via Protos
Toegang tot de MIP’s van LC, wat een interessante kans biedt aan de 
doelgroepen die toegang hebben tot kredieten om activiteiten te 
ondernemen 
IdP breidt zijn netwerk en contacten uit door de toenadering tot PROTOS en 
LC  

LC: ondersteuning 
van het 
ondernemerschap 
via de GEL’s – 

LC: vergemakkelijkt de toegang tot de MIP’s en verwezenlijkt zodoende zijn 
doelstellingen om samen te werken met bevolkingsgroepen die in een zekere 
mate georganiseerd zijn en over mogelijkheden beschikken om te 
ondernemen en te evolueren naar hogere niveaus dan “overleven”  
LC versterkt zijn kennis en zijn capaciteiten:  
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Bijzonderheden 
van elke Belgische 
partner 

Toegevoegde waarde van de samenwerking tussen Belgische 
partners 

toegang tot 
subsidies via de 
MIP’s  

- Leren van de ATPC (Assainissement total conduit par les communautés)
van Protos

- Leren van de BRK-benadering rond “voeding”
- Toegang tot de resultaten van de studie over commercialisering van BTC
- Delen van de gemeenschapsdynamiek van IdP met het oog op de

verhoging van de veerkracht van de bevolking
- Overnemen van het hulpmiddel Environnemental-OIE dat door de GEL’s

wordt gebruikt en dat globaal door AMSANA zal moeten worden
overgenomen

BRK: voeding, 
aanpak op 
gemeenschapsbasis 
(école des maris, 
kookdemonstraties 
door ‘mamans
lumières’, 
schooltuinen  

Het BRK heeft zijn kennis en capaciteiten versterkt: 
- Uitwerking van de WASH-modules voor scholen met ondersteuning door

Protos
- Leren van de ATPC (Assainissement total conduit par les communautés)

van Protos
- Versterking van de kennis op het gebied van tuinieren met

ondersteuning van de technici van Protos
- Delen van de gemeenschapsdynamiek van IdP met het oog op de

verhoging van de veerkracht van de bevolking
Toegang tot de MIP’s van LC, wat een interessante kans biedt aan de 
doelgroepen die toegang hebben tot kredieten om activiteiten te 
ondernemen 
Bevordering van fonio in scholen door middel van tuinieren in de scholen die 
door het BRK worden begeleid, door LC via zijn partner ADG.  

Protos: inrichting 
van de laaggelegen 
gebieden (bas 
fonds), ruimtelijke 
ordening, toegang 
tot drinkwater; 
begeleiding van 
professionele 
tuinbouwers 

Protos heeft zijn kennis en capaciteiten versterkt: 
- IdP en Protos versterken wederzijds hun competentie in het geïntegreerd

beheer van de watervoorraden (GIRE), de bemesting van de bodem.
- Leren van de BRK-benadering rond “voeding”
- Toegang tot de resultaten van de studie over commercialisering van BTC
Toegang tot de MIP’s van LC, wat een interessante kans biedt aan de 
doelgroepen die toegang hebben tot kredieten om activiteiten te 
ondernemen 

BTC: coördinatie, 
institutionele 
versterking  

BTC deelt haar kennis: 
- over het integratieproces van SAN in het PDC
- over de studie over commercialisering
BTC begeleidt de DDAEP die een soevereine (specifiek aan haar toegekende) 
rol heeft en hun diensten moeten ten goede komen aan de 5 actoren van 
AMSANA, hun lokale partners en hun doelgroepen, bijv. de sanering van het 
milieu bezig met alcoholproductie 
Ondersteuning van het ondernemerschap: 
De DDAEP overweegt de begeleiding en de reglementering van het technisch 
(landbouw)parcours en de uitrustingen: de definitieve uitwerking van de 
modeleenheden voor elk traject met o.a. de molens voor bloem, couscous 
en pap.  

4.3 Enkele alternatieve Belgische ervaringen met 

ontwikkeling van ondernemerschap  

African Drive/Baobab Express is een initiatief van een dertigtal Belgische individuen 
(vooral ondernemers) en ondernemingen waarbij elke partij een vrij aanzienlijke som 
heeft bijgedragen voor de oprichting van een transportonderneming in Parakou (onder 
de naam Baobab Express). Het benodigde bedrag werd gedeeltelijk bijeengebracht door 
middel van een ‘crowdfunding’ die werd georganiseerd door Ondernemers voor
Ondernemers. Uitgaande van waarden die vrij nieuw zijn voor het lokale milieu – 
stiptheid, beschikbaarheid, kwaliteit en veiligheid (via een transportverzekering), een 
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alternatieve manier van ticketverkoop op commissiebasis – heeft Baobab Express een 
alternatief willen ontwikkelen voor de lokale transportsector die als weinig performant 
wordt beschouwd. Het initiatief kende een moeilijke start met pogingen tot intimidatie, 
corruptie en aanzienlijke financiële verliezen wegens brandstoffraude. De 
leidinggevenden hebben zich staande weten te houden ondanks die ontmoedigende 
episodes omdat ze beschikten over een voldoende grote financiering om de verliezen op 
te vangen, de problemen te overstijgen en vooruit te gaan. Na die moeilijke periode 
heeft African Drive zich snel ontwikkeld en de onderneming beschikte eind 2017 over 27 
autobussen die ter beschikking worden gesteld van Baobab via een leasingmechanisme 
(met een rentevoet van 6,5%). Alle winst die tot nu toe werd gemaakt, werd opnieuw in 
de onderneming geïnvesteerd of gebruikt voor sociale doeleinden in het land 
(bijvoorbeeld voor de opleiding van katoentelers). 

Baobab beschikt nu over een team van ongeveer 120 personen die gedeeltelijk worden 
betaald op basis van de gepresteerde diensten. De onderneming wordt zeer nauw 
opgevolgd door een in België gevestigde beheerder die Belgische beheerspraktijken en –
normen toepast. Zijn diensten en die van andere in Europa gevestigde specialisten 
worden aan Baobab gefactureerd tegen Europese tarieven. Een aanzienlijke uitbreiding 
van de activiteiten (onder andere naar de aangrenzende landen) en een diversifiëring 
van de acties zijn op dit ogenblik in voorbereiding. Baobab Express heeft goede samen-
werkingsrelaties opgebouwd met de plaatselijke universiteit, die stagiairs stuurt 
(afdelingen marketing, transport en logistiek, economie). De alternatieve beheerswijze 
van de onderneming trekt vooral gemotiveerde jongeren aan. De gemiddelde leeftijd van 
de werknemers is 26 jaar.  

African Drive en Baobab Express stellen dat de economische ontwikkeling van het land 
bij voorkeur via economische actoren moet verlopen. Voor de ontwikkelings-
samenwerking is in dit proces slechts een marginale rol weggelegd, bijv. op het niveau 
van de opleiding. Wanneer economische acties worden ondernomen in het kader van de 
ontwikkelingssamenwerking, ontbreekt het vaak aan de motivatie om ook effectief 
succes te kennen (of een actie slaagt of mislukt, is voor een ontwikkelingsactor minder 
cruciaal, hij kan zijn actie altijd voortzetten en verliest zijn werk niet – een situatie die 
heel verschillend is voor een privéactor). African Drive heeft recent contacten gelegd met 
BIO voor een eventuele samenwerking (financiering door BIO van de uitbreiding van de 
activiteiten van African Drive), maar die hebben niet tot positieve resultaten geleid.  

Idealogy is een dienstverlenende onderneming die een solide ervaring heeft verworven 
met de organisatie van economische en commerciële missies in de ACP-landen, onder 
andere voor rekening van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel. Tijdens een 
dergelijke missie is een samenwerking ontstaan met jonge lokale ondernemers, die na 
een moeilijke start het begin inluidde van de uitbouw van een van de grootste bakkerijen 
van het land op dit ogenblik, Ouidah Pain. De ontwikkeling van de onderneming is het 
resultaat van de nauwe samenwerking tussen een dynamische lokale ondernemer en zijn 
Belgische adviseur. Beiden werken in goede verstandhouding en hun rol en bijdrage zijn 
zeer complementair.  

De onderneming is stevig verankerd in de stad Ouidah en stelt op dit ogenblik direct 80 
personen (van wie 50% vrouwen) tewerk, vooral uit de lokale gemeenschap. Bovendien 
schept ze indirect een aanzienlijk aantal bijkomende arbeidsplaatsen (kleine 
verkoopsters, gemotoriseerde verkopers, landbouwarbeiders voor de productie van 
maniok). Ze werkt onafgebroken (nagenoeg 24u/24). Om elke onderbreking in de 
productie te vermijden, is elk cruciaal onderdeel van de uitrusting in twee exemplaren 
beschikbaar. De onderneming heeft haar actieradius geleidelijk uitgebreid en bestrijkt 
dankzij haar zeven voertuigen nu de steden Cotonou, Abomey, Bohicon en Grand Popo. 
Ze beschikt op dit ogenblik over een aanbod van acht producten dat ze nog verder wil 
uitbreiden. Per dag heeft ze 2,5 ton grondstoffen nodig, vooral tarwebloem, maniok (10-
15%) en een aantal specifieke ingrediënten die lokaal worden geteeld (gember, 
kurkuma, …). De aanvankelijke financiering, afkomstig van de Belgische partner, was 
vrij gering maar is wel van cruciaal belang gebleken in de opstartfase. Sindsdien heeft 
de onderneming vier bankleningen aangegaan (tegen een rentevoet van 11%; dossiers 
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rond de 15M FCFA), maar ze heeft de uitbreiding wel voornamelijk met eigen middelen 
gefinancierd. Een goede organisatie van het werk met een constante focus op de 
verbetering van de werkorganisatie en de productiviteit, een goede marketing en een 
goede ligging in combinatie met kwaliteitsbewustzijn lijken andere succesfactoren te zijn. 
In die context heeft de onderneming nuttig gebruik kunnen maken van de ondersteuning 
en het advies door een Belgische bakker dankzij een samenwerking met ExChange.  
Ouidah Pain heeft ook een veld aangekocht om de bevoorrading met organische maniok 
te verzekeren en de productie in eigen beheer dekt 30% van haar huidige behoeften. Ze 
wil nog andere velden aankopen om dat percentage te verhogen. Aan plannen voor een 
diversificatie en uitbreiding van de activiteiten ontbreekt het niet: onderzoek om het 
aandeel maniok in het brood te verhogen (via een samenwerking met een onderzoeker 
van de KUL en met ExChange), de rechtstreekse invoer van tarwebloem (zonder 
tussenpersonen) wordt overwogen, het opzetten van een professionele maalderij die in 
synergie werkt met de bakkerij voor de productie en verkoop van maniokbloem (erg in 
trek), de aankoop van een machine voor de productie van ijsblokjes, de upgrading van 
de compatibiliteit en de invoering van ICT-toepassingen in het productiebeheer, en 
verbetering van de hygiëne. 

Idealogy en Pain Ouidah hebben zich vooral verder ontwikkeld door een beroep te doen 
op hun eigen middelen, maar hebben tevens gerichte steun gekregen via ExChange. Op 
technisch, financieel en institutioneel gebied is de onderneming ervan overtuigd dat ze 
de uitdagingen aankan. Haar goede inplanting in het lokale milieu (versterkt door de 
sociale werken van de bedrijfsleider: actie voor weeskinderen, kinderopvang) is een 
belangrijke troef, ook om hem te helpen het hoofd te bieden aan de corruptie en aan de 
pesterijen waarmee de onderneming wordt geconfronteerd. De onderneming koestert 
niet echt verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingshulp. Eventueel zou die kunnen 
helpen om de ervaring van Ouidah elders in het land te herhalen (de onderneming heeft 
al een ngo ondersteund om dit in Cotonou te doen in het kader van een project voor 
straatkinderen) en/of de onderneming (en andere privéactoren) te ondersteunen om op 
de Nigeriaanse markt te komen. Ze is daarentegen niet erg geïnteresseerd in een 
samenwerking met de klassieke actoren van de ontwikkelingssamenwerking (bijv. 
ngo’s), bijvoorbeeld voor de productie van maniok. 

De samenwerking tussen VECO en Colruyt in de rijst-filière45 vindt haar oorsprong in de 
activiteiten van VECO in de rijst-filière die in 2003 zijn begonnen. In het begin richtte de 
actie van VECO zich vooral op de verbetering van de kwaliteit in de filière met het oog op 
een betere commercialisering. De actie kende al snel een beduidende groei met 5.000 
aangesloten landbouwers in 2005 en 8.500 in 2009. Dankzij de ondersteuning van VECO 
namen het rendement en de inkomsten van de leden beduidend toe, ook wegens de 
ondersteuning bij de opslag en de verkoop van de productie naargelang van de 
prijsevolutie op de markt. De ondersteuning van VECO vond ook plaats in een 
bevorderlijke context, waarin een hernieuwde belangstelling wordt vastgesteld “… zowel 
van de overheid als van de geldschieters, naast de interesse van de producenten zelf. 
Het enthousiasme van de producenten kan voornamelijk worden verklaard door de 
sterke daling van de inkomsten uit de katoen-filière, die de Beninse producenten 
verplicht om hun interesse op andere productie-filières te richten. Daartoe lijkt rijst een 
filière die niet alleen de voedselzekerheid van de producenten kan verzekeren, maar ook 
het niveau van hun inkomen en hun levensomstandigheden kan verhogen”.46

De samenwerking met Colruyt is in dezelfde periode ontstaan en heeft het proces sterk 
beïnvloed. Via haar stichting ‘Collibri’ ondersteunt Colruyt opleidingsinitiatieven voor 
jongeren in de landen van het Zuiden en biedt hen ook hulp om werk te vinden in hun 
herkomstregio. De verbintenis die Colruyt heeft aangegaan om lokale rijst aan te kopen 
en te verkopen in zijn winkels in België heeft een dynamiek tot stand gebracht en 
aanzienlijke verwachtingen gewekt op lokaal niveau. Dit heeft ertoe geleid dat 

45  VECO kan bogen op een lange voorgeschiedenis van werkzaamheden in de rijstsector in Benin die we hier 
niet volledig wensen op te nemen in onze analyse, die zich toegespitst heeft op de samenwerking met een 
Belgische privéactor, in dit geval Colruyt. 
46  Intern document van VECO. 
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beduidende inspanningen werden geleverd om de kwaliteit van de filière te verhogen 
teneinde aan de hoge verwachtingen van de Belgische markt te kunnen voldoen. Colruyt 
is in de samenwerking gestapt met een open geest. De onderneming wilde zien waartoe 
dit zou leiden en ervaring opdoen. Haar ondersteuning in Benin is al snel uitgegroeid tot 
een symbolische actie (na de vaststelling dat rijst die van Afrika afkomstig is, moeilijk te 
verkopen is in Europa) die een beter imago moest scheppen van de lokale producenten 
en hen de kans moest bieden om in de eerste plaats door te breken op de lokale markt 
die werd gedomineerd door rijst die uit Azië wordt ingevoerd. 
Het proces dat van start ging via de samenwerking met Colruyt verliep in het begin heel 
moeilijk, maar heeft uiteindelijk tot resultaten geleid, met lokale producenten die erin 
geslaagd zijn de Beninse stedelijke markt te betreden. Ondertussen hebben ook andere 
actoren dit model overgenomen, waardoor op dit ogenblik verscheidene merken 
kwaliteitsrijst van lokale producenten beschikbaar zijn op de stedelijke markt. 
Ongetwijfeld is dit succes, naast andere factoren (zie verder), een belangrijke factor 
geweest voor de aanzienlijke stijging van de rijstproductie in het land. Anderzijds werken 
VECO en Colruyt niet langer samen in Benin, maar die eerste samenwerkingservaring 
heeft de basis gevormd voor een meer structureel partnerschap tussen de twee 
organisaties.  
Er dient tevens te worden opgemerkt dat VECO tegelijk twee andere lokale 
boerenorganisaties heeft ondersteund om een FLO-label te verkrijgen (FLO is een 
organisatie die gemachtigd is om het label van eerlijke handel toe te kennen) waardoor 
ze gedurende een periode van drie jaar (2009-2011) aanwezig konden zijn op de markt 
van de eerlijke handel. Ondanks het feit dat de eisen om het certificaat te verkrijgen 
bijzonder streng waren en dus een aanzienlijke ondersteuning van VECO noodzakelijk 
maakten, zijn de twee organisaties erin geslaagd het label te verkrijgen. Toch hebben 
recente analyses aangetoond dat de producenten verkiezen om voor de lokale markt te 
produceren, aangezien de eisen van de buitenlandse markt te hoog liggen. 
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5. Pistes en aanbevelingen voor een duurzame
strategische integratie van Belgische expertise

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze evaluatie met betrekking tot het derde 
verwachte resultaat voorgesteld (zie hoofdstuk 1.2). Voor de verwezenlijking van dit 
resultaat moeten concrete pistes en aanbevelingen worden uitgewerkt voor een 
duurzame strategische integratie van Belgische expertise – binnen de vastgelegde scope 
– in het kader van het nieuwe samenwerkingsprogramma. In dit verband moeten vooral
de processen om verschillende types actoren te mobiliseren rond eenzelfde programma
worden onderzocht, rekening houdend met het mandaat en de eigenheid van deze
actoren (p. 22 van de referentietermen).

Zoals we eerder al hebben aangegeven, vormde de vertraging bij de formulering van het 
nieuwe samenwerkingsprogramma een uitdaging voor de verwezenlijking van dit 
resultaat. De scope van het toekomstige programma is echter wel duidelijk vastgelegd: 
de ontwikkeling van een inclusief en duurzaam ondernemerschap, met focus op 
landbouw.47 Bovendien vormt ook de bekommernis om Belgische expertise op ruimere 
schaal te mobiliseren (met inbegrip van niet-traditionele actoren) een belangrijk 
richtsnoer voor de toekomst. Tot slot leggen de referentietermen de nadruk op het 
mobilisatieproces van de actoren, wat inhoudt dat bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan het ‘hoe’ en niet alleen aan het ‘wat’.  

Gezien deze realiteit heeft de evaluatie de volgende redenering ontwikkeld: de Belgische 
expertise zal moeten worden gemobiliseerd en/of versterkt in de domeinen waar er 
tegelijk behoeften aan en kansen voor die expertise aanwezig zijn. Zodoende zal een 
evenwicht moeten worden gevonden tussen drie kernparameters: de voornaamste 
behoeften en kansen van het lokaal ondernemerschap in de landbouw, de reeds 
aanwezige (internationale en lokale) expertise en de bijzondere troeven van de Belgische 
expertise (reeds gemobiliseerd of nog te mobiliseren) gelet op de twee voorgaande 
punten.  

5.2 Analyse van het huidige landschap in Benin 

5.2.1 Pragmatische classificatie van de vormen van ondersteuning van het 

ondernemerschap in de landbouw 

Gezien de kenmerken van de landbouwbedrijven in Benin, maar eveneens gelet op de 
huidige praktijken voor de ondersteuning van de ontwikkeling/de bevordering van een 
duurzaam en inclusief ondernemerschap in de landbouw, heeft de evaluatie een 
pragmatische classificatie uitgewerkt van de ondersteuningswijzen van het landbouw-
ondernemerschap.48 Wij maken een onderscheid tussen drie ondersteuningswijzen van 
een duurzaam en inclusief ondernemerschap: 

47  … eventueel zullen andere sectoren aan het toekomstige samenwerkingsprogramma worden toegevoegd. 
48  Wij benadrukken dus dat het hier om een pragmatische aanpak gaat die ons vooral moet helpen om pistes 
en aanbevelingen voor de toekomst uit te werken. De classificatie kan ongetwijfeld tot allerhande discussies 
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 Een ondersteuning die zich situeert in het kader van de ondersteuning van de

familiale landbouw, die wordt gekenmerkt door een prioritaire nadruk op voedsel- 
en voedingszekerheid.  Tussen de landbouwers die tot deze categorie behoren en de
markteconomie bestaat er evenwel een band, doordat ze basisgoederen aankopen en
een deel van hun (voornamelijk) landbouwproductie of -diensten verkopen om de
noodzakelijke monetaire inkomsten te genereren. Die landbouwers krijgen te maken
met aanzienlijke hinderpalen en risico’s waarover ze vaak slechts weinig controle
hebben, wat hun beslissingen op landbouwgebied beïnvloedt. Die beslissingen
worden gekenmerkt door sociale en culturele overwegingen die naast een
economische en commerciële logica een grote rol spelen. Zo volgen die landbouwers
niet noodzakelijk een logica van economische groei, maar staan ze er wel voor open
om commerciële kansen te grijpen op voorwaarde dat die verenigbaar zijn met het
geheel van hun prioriteiten. De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Benin is
bijzonder actief op dit eerste niveau.

 Een ondersteuning die zich situeert op het niveau van het sociaal
ondernemerschap, dat steunt op coöperatieve of op andere collectieve structuren
met gemengd karakter die vooral worden opgericht om economische en sociale
diensten te leveren aan de leden. Die ondersteuning kan betrekking hebben op de
productie, maar zich eveneens stroomopwaarts en stroomafwaarts van de productie
situeren (bijv. groepsaankoop of -verkoop, eventueel in combinatie met
opslag/verpakking). Dit soort structuren wordt vaak opgericht met het doel om
problemen met die schakels van de keten op te lossen. De ondersteuning van die
structuren door de ontwikkelingsactoren moet ervoor zorgen dat die structuren met
gemengd karakter uiteindelijk uitgroeien tot autonome en duurzame structuren, een
ambitie die vaak niet wordt verwezenlijkt. Indien dit echter wel het geval is, kunnen
sommige van die ondernemingen/structuren zich ontwikkelen tot de derde categorie,
wat andere vragen om ondersteuning met zich meebrengt. Ook op dit tweede niveau
is de Belgische ontwikkelingssamenwerking zeer actief in Benin.
Sommige van deze structuren met gemengd karakter zijn overgestapt op meer
complexe economische activiteiten, bijvoorbeeld verwerking, wat tot een
toegevoegde waarde leidt, en werken zodoende veeleer als landbouwbedrijven (zie
verder). Ze moeten dan ook een meer uitgesproken (commerciële) oriëntatie
aannemen die gericht is op de externe omgeving. Die oriëntatie combineren met het
behoud van de belangen en prioriteiten van de leden kan in dergelijke gevallen een
echte uitdaging vormen.

 Een ondersteuning van landbouwbedrijven (vooral MKMO’s) die enerzijds nog
grotendeels goed verankerd zijn in het rurale milieu via hun eigenaars, maar
anderzijds ook een externe oriëntatie hebben als actor die in een of meer filières een
toegevoegde waarde creëert. Het betreft hier autonome ondernemingen die duidelijk
een economische en commerciële logica volgen en die meestal de ambitie koesteren
om horizontaal en/of verticaal te groeien in de waardeketen waarin ze actief zijn. Die
ondernemingen hebben andere behoeften en verwachtingen dan die van de twee
vorige categorieën. De ondersteuning van dit type onderneming is dan ook minder
generiek en vaak op maat. In principe komen in die categorie gradaties voor en ze
kan eveneens grote landbouwondernemingen omvatten die partners kunnen worden
voor sommige toekomstige acties.49 De Belgische ontwikkelingssamenwerking in
Benin is weinig actief op dit niveau.

leiden, hetgeen wij gezien de beoogde doelstelling zeker willen vermijden. Eveneens sluit de classificatie goed 
aan op de strategienota ‘Landbouw en voedselzekerheid’.  
49 Tot op dit moment heeft BIO alleen samengewerkt met een grote landbouwonderneming. De andere 
interventies in het land situeren zich op regionaal niveau en hebben betrekking op leningen en participaties in 
– voornamelijk – financiële instellingen.
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5.2.2 Het lokaal ondernemerschap in de landbouwsector: karakterisering, 

identificatie van de belangrijkste behoeften en reeds aanwezige expertises  

Zoals hierboven al vermeld, kan het ondernemerschap in de landbouw in Benin als 
embryonaal of onderontwikkeld worden beschouwd. Per domein (zie ToC) kan de huidige 
situatie als volgt worden omschreven (zie ook de tabel aan het einde van dit 
subhoofdstuk waarin de huidige en toekomstige Belgische expertise per type actor en 
per potentieel interventiedomein wordt voorgesteld). 

Culturele, psychologische en sociologische omgeving – het imago van de 

landbouw en van het landbouwondernemerschap  

De Beninse samenleving in het algemeen heeft een negatief beeld van de 
landbouwsector. Ze ontwikkelt sociale gedragingen die weinig bevorderlijk zijn voor de 
ontwikkeling van die sector, onder andere de cultuur van herverdeling van de rijkdom, 
de afgunst ten aanzien van mensen die succesvol zijn. Er wordt ook slechts een geringe 
mate van daadkracht en vernieuwingsgeest vastgesteld onder de jongeren. 
Ondernemerschap is slechts zelden de eerste keuze van jongeren, met inbegrip van de 
afgestudeerde jongeren, wanneer ze nadenken over hun toekomstig beroep. 

Het pejoratieve beeld dat mensen van de landbouw hebben, vormt dan ook een 
fundamenteel probleem, dat nagenoeg algemeen wordt erkend, maar veeleer wordt 
gezien als een realiteit die moet worden aanvaard. Anderzijds, en gezien het gebrek aan 
werk in de formele privé- en publieke sector, worden vele jongeren toch tot het 
ondernemerschap “gedwongen”. In de plattelandszones, vooral wanneer ze relatief dicht 
bij de stedelijke centra liggen (zoals Mono), wordt dan toch de voorkeur gegeven aan 
het ondernemerschap in de landbouw omdat het merendeel van de bevolking in die regio 
van landbouw en tuinbouw leven. Daarnaast wordt het feit dat men niet volledig van de 
markt afhankelijk is en een groot deel van zijn voedsel zelf kan produceren dan wel weer 
zeer positief ervaren. Veel Beniners, zelfs wanneer ze in de stad wonen, hebben een 
perceel dat ze bewerken om “niet alles te moeten kopen”. Niettemin beperken heel wat 
Beniners uit de stad die percelen bewerken zich ertoe om toezicht te houden op het werk 
dat door dagloners wordt gedaan. Veel Beniners zijn "zuinig" en proberen voordeel te 
halen uit de hun voorzieningen op het platteland om te besparen op persoonlijke of 
gezinskosten.  

Anderzijds kan het land geen duurzame ontwikkeling beogen zonder een sterke 
landbouwsector. Zo bestaan er initiatieven om het beeld van de landbouwsector en van 
het ondernemerschap in de samenleving positief te veranderen, maar het effect ervan is 
nog onvoldoende voelbaar. Er bestaat dan ook een noodzaak om de bestaande 
voorzieningen te versterken om het beroep van landbouwondernemer op te waarderen 
en de energie en de ondernemingsgeest bij de jongeren te ontwikkelen. 

Onder de expertises die op dit domein al aanwezig zijn, kunnen we de volgende 
vermelden: 

 Beninse/internationale expertise: het Centre Songhaï via zijn centra voor de
bevordering van het ondernemerschap in de landbouw, het PNOPPA via zijn bijdrage
aan de Loi d'Orientation Agricole;

 Belgische expertise:
o De ngo Via Bon Bosco ontwikkelt een ondersteuningsprogramma voor technische

scholen met de bedoeling om, via werkgelegenheidskantoren, een band te
scheppen tussen de school (de opleiding) en het ondernemerschap; dit heeft
echter geen betrekking op de landbouwsector;

o Ngo’s die actief zijn op het domein van de familiale landbouw met bijzondere
aandacht voor de invloed van socioculturele factoren (die vooral een rol spelen op
het niveau van de familiale landbouw, maar ook op de twee andere niveaus die in
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het vorige subhoofdstuk werden onderscheiden): ADG, LC, IdP, Protos, VECO, het 
Rode Kruis, DBA; 

o BTC via haar projecten in de landbouw en haar programma van het TDC;
o Enkele onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die worden gefinancierd door

ARES; meer in het bijzonder moet een Projet de Formation Sud
[Opleidingsproject voor het Zuiden] worden vermeld dat de bevordering van het
ondernemerschap en van het intrapreneurship50 bij jonge afgestudeerden van de
UAC beoogt en dat in zijn formulering een analyse heeft gemaakt van de
socioculturele factoren die de keuze voor het ondernemerschap afremmen;

o Agripress: zijn dienstenaanbod omvat alle technische en semi-populaire
agrarische informatie evenals nieuws in verband met het milieu (vermogen om
campagnes te voeren op aanzienlijke schaal).

Toegang tot financiële middelen 

De toegang tot financiële middelen kan gebeuren door een brede waaier van beschikbare 
ondersteuningsmodaliteiten die verder meer in detail zullen worden besproken: de 
landbouwverzekering en andere verzekeringsdiensten, de participatie in het kapitaal van 
veelbelovende ondernemingen, de financiering op middellange en lange termijn van 
ondernemingen en de financiële participatie. De moeilijkheid om toegang te krijgen tot 
landbouwfinanciering is de grootste beperking waarmee de meeste ondernemingen en 
de landbouwactiviteit in het algemeen worden geconfronteerd. Dit is te wijten aan een 
zeker aantal factoren, waaronder de gebrekkige afstemming tussen de aangeboden 
financiële producten en diensten en de behoeften van de ondernemingen, de 
kwetsbaarheid van de ondernemingen voor klimaatschokken, het gebrek aan betrouw-
bare voorzieningen voor de terugbetaling van de kredieten en, vooral, de risico’s die 
verbonden zijn aan de landbouwactiviteit. Daarnaast bestaat er vooral in de meer 
afgelegen zones nog altijd een soort cultureel wantrouwen ten aanzien van krediet. 

Nochtans zijn er in Benin een aanzienlijk aantal financiële structuren of faciliterings-
mechanismen voor de toegang tot financiering (44 microfinancieringsinstituten, 16 
banken waarvan er 15 actief zijn, waarborgfondsen, 1 verzekeringsmaatschappij). In dit 
verband dient erop te worden gewezen dat de enige landbouwverzekeringsstructuur van 
het land op dit ogenblik niet actief is terwijl de sector van de microfinancieringsinstituten 
in het afgelopen decennium zwakker is geworden. Behalve de landbouwverzekering 
kunnen ook andere verzekeringsdiensten (levensverzekering, ziekteverzekering en 
rampenverzekering, maar zelfs een verzekering tegen dalende marktprijzen) belangrijk 
zijn om een sociale bescherming te waarborgen die een troef kan zijn om een gunstig 
kader te scheppen voor het ruraal ondernemerschap.  

Het is absoluut noodzakelijk om op korte termijn financieringsmechanismen in te voeren 
die afgestemd zijn op de activiteitencyclus, en op middellange termijn mechanismen 
voor investeringen tegen aanvaardbare rentevoeten en die op het juiste moment 
beschikbaar zijn zonder dat zware voorwaarden worden opgelegd. Bovendien impliceert 
het zeer aanzienlijk aantal Beninse TFP’s/actoren die op dit domein actief zijn dat het 
belangrijk is om eventuele Belgische initiatieven goed te positioneren ten opzichte van 
de andere bestaande initiatieven en om de mogelijke synergieën met die structuren 
nader te onderzoeken.

De volgende expertises zijn op dit domein al aanwezig: 

 Beninse/internationale expertise: de microfinancieringsinstituten (FECECAM, ALIDé,
SIA N'SON, etc.), een bank (Orabank), sommige TFP’s (GIZ, Canada, EU, AFD),
faciliteringsstructuren (CePEPE, FNDA (in de toekomst)), de waarborgfondsen (ABC,
ACMA, PADA-BM), AMAB (nagenoeg niet meer actief), de CIPB (Conseil des
Investisseurs Privés au Bénin), het UNCDF-programma (Mobile Money for the Poor).
Gezien deze brede waaier van actoren en expertise, verdienen de actie van Canada

50  Het intrapreneurship is de actie om rijkdom en/of werkgelegenheid te creëren door de verbetering en/of de 
heroriëntering van de activiteiten binnen een bestaande onderneming. 
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met betrekking tot de versterking van de microfinancieringsinstituten en de 
toekomstige opstarting van het FNDA bijzondere aandacht.51 

 Belgische expertise:
o het programma PROFI (via de financiering van microprojecten op het gebied van

productie en commercialisering);
o BTC via het TDC (financiële coaching);
o VECO (programma in de rijst-filière, in samenwerking met UNIRIZ-C, Africa Rice,

Boost Nutrition en Colruyt);
o de ngo’s die betrokken zijn bij het AMSANA-programma (IdP, LC, ADG, CR), WSM

(toekomstig onderdeel over microfinanciering van het programma voor ‘waardig
werk’);

o LH: expertise in de ontwikkeling van verzekeringssystemen;
o PHB:52 microfinancieringsonderneming met als missie om “klanten te begeleiden

bij hun projecten die tot doel hebben om de toegang tot financiële diensten uit te
breiden en te verbeteren voor populaties die geen/een ontoereikende
bankrekening hebben, door de nadruk te leggen op innoverende financiële
diensten en hun distributiekanalen;

o BIO, waarvan het huidige programma al leningen en participaties omvat, vooral
in financiële instellingen die actief zijn op het niveau van de subregio zonder
vereisten met betrekking tot het gebruik van die fondsen door die instellingen; de
effecten van deze actie voor de kleine producenten zijn moeilijk in te schatten,
maar waarschijnlijk zijn ze tot op heden vrij beperkt;

o UVCW via haar ondersteuningsprogramma dat een versterking van het financieel
beleid in 12 gemeenten omvat.

Toegang tot productiemiddelen: de grond 

In Benin wijzen de statistieken erop dat er landbouwgrond aanwezig is en dat die slechts 
voor 17% wordt bewerkt (bron: PSRSA). Een aantal stadsbewoners kopen immers 
domeinen die ze niet exploiteren, maar ze staan niet toe dat anderen die bewerken 
wegens de heersende onzekerheid rond het grondbezit. Wat de familiale landbouw 
betreft, zijn er talrijke mensen die percelen bewerken die formeel niet aan hen 
toebehoren. Zelfs de samenwerkingsverbanden die op initiatief van de donoren werden 
opgericht, gebruiken vaak percelen die werden gepacht door een derde die geen deel 
uitmaakt van de groep. Uiteraard stelt een dergelijke situatie problemen voor de 
toegang tot financiering, omdat de grond niet als onderpand kan worden gebruikt. 
Hierbij komt nog dat in sommige regio’s grond wordt aangekocht door (economisch en 
politiek) sterke actoren. Zo heeft het bedrijf ATC Beko meer dan 1.000 ha aangekocht in 
de regio Allada; Chinese en Koeweitse bedrijven hebben hetzelfde gedaan in de 
gemeente Tchaourou (meer dan 5.000 ha) en Amerikaanse en Chinese bedrijven in 
Kilobo (10.000 ha).53 

De moeilijke toegang tot grond en de onzekerheid van het grondbezit vormen dus 
belangrijke blokkerende factoren voor de ontwikkeling van de landbouw. Die toegang 
wordt nog verder belemmerd door de vrij lange termijn die verstrijkt alvorens men een 
eigendomstitel en een bouwvergunning in handen krijgt, en tevens door socioculturele 
factoren (zie verder). Om dit te verhelpen, werd het Agence nationale du Domaine et du 

51  Wat het FNDA betreft, is het belangrijk te onderstrepen dat de opstarting ervan al vele jaren 
wordt aangekondigd en telkens opnieuw wordt uitgesteld. Niettemin werd er vooruitgang geboekt: 
de directeur-generaal is benoemd en op zijn zitting van 8 november 2017 heeft de Ministerraad 
het decreet houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur aangenomen. 
Een ondersteuning van het opstartingsproces is relevant op voorwaarde dat het mogelijke voordelen met zich 
kan meebrengen, dat het op een duurzame manier is opgevat en dat de kernactoren met inbegrip van de 
donorgemeenschap erbij worden betrokken. 
52  Het betreft hier een kennelijk interessante structuur die formeel aanwezig is in België, maar niet echt 
verankerd is in het land noch actief in het netwerk van organisaties voor alternatieve financiering. Ze is wel 
degelijk actief in Benin. 
53  L’Evénement Précis, Foncier rural ; Le Bénin au coeur de l’accaparement des terres, april 2013. 

69



Foncier (ANDF) opgericht met als taak om het beheer van de sub-sector te verzekeren. 
Het ontbreekt die structuur echter aan financiële middelen om haar activiteiten over het 
hele grondgebied uit te breiden. De oplossing van dit probleem zou erin bestaan om het 
ANDF en haar gedeconcentreerde structuren zowel op technisch als op financieel gebied 
te versterken. Verscheidene donoren zijn op dat complexe domein actief met vrij 
omvangrijke programma’s zonder dat het volledige domein echter wordt bestreken. 
Bovendien zullen hun inspanningen tijd vergen alvorens ze tastbare resultaten 
opleveren.  

De beschikbare actieve structuren en expertise op dit domein zijn: 

 Beninse/internationale expertise: ANDF, de Wereldbank, AFD (via PADAC), GIZ-KfW,
de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking (Projet Plan Foncier Local);

 Belgische expertise: geen specifieke expertise, maar vaak worden oplossingen
gevonden in het kader van een meer globale aanpak die acties op meerdere
domeinen combineert.

Toegang tot productiemiddelen: geschoolde arbeidskrachten (human 

resources) – met bijzondere aandacht voor de jongeren  

Wegens de gebrekkige afstemming tussen opleiding en werk hebben slechts weinig 
mensen passend onderwijs genoten dat hen voorbereidt op het toekomstig beroep van 
landbouwer en dat hen de nodige technische/landbouwkundige vaardigheden en 
beheerscompetenties bijbrengt. Ook wat de ontwikkeling van het ondernemerschap 
betreft, wordt Benin beschouwd als een land waar de ondernemingsgeest amper 
ontwikkeld is. Bovendien biedt de landbouw in het algemeen een weinig aantrekkelijke 
omgeving, wat ertoe leidt dat mensen zich van die sector afkeren en de landbouw er dus 
niet in slaagt om talentvolle jongeren aan te trekken. 

Om dit te verhelpen, werden diverse initiatieven ondernomen via de centra voor 
technische opleidingen, de universiteiten (cursussen ondernemerschap), de ngo’s, de 
oprichting van start-ups etc. Die initiatieven zijn op zich lovenswaardig, maar ze hebben 
slechts een beperkte omvang, zijn relatief duur (in kosten per gecreëerde arbeidsplaats) 
en vaak ontbreken preciese gegevens over hun doeltreffendheid op middellange termijn. 
De creatie van arbeidsplaatsen is in dit verband een belangrijk aandachtspunt. Volgens 
het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (2016) hebben 70% van de 
jongeren tussen 15 en 29 jaar geen volledige baan. Die zorgwekkende situatie heeft het 
land ertoe aangezet een groot arsenaal aan maatregelen in het leven te roepen. 
Ongeveer een tiental permanente structuren en een half dozijn projecten houden zich 
bezig met de bevordering van het ondernemerschap bij de jongeren. Er bestaat echter 
geen voorziening die voor de coördinatie van al die initiatieven instaat en evenmin een 
overlegmechanisme dat ervoor zorgt dat onderling lessen kunnen worden getrokken uit 
de opgedane ervaringen. Heel wat van die programma’s slagen er immers niet in om 
overtuigende resultaten te boeken. Er kan zonder twijfel worden gesteld dat de 
opleidingen in ondernemerschap op zich niet volstaan om tastbare resultaten voor te 
leggen. Een coördinatieactie om het gebruik van de middelen te rationaliseren is meer 
dan noodzakelijk.  

De versterking van de diverse voorzieningen en initiatieven zal het mogelijk maken om 
een aangepaste opleiding te bieden en degelijk voor te bereiden op het 
ondernemerschap in de landbouw. Op dit domein zijn de volgende expertises aanwezig:  

 Beninse/internationale expertise: UAC (via specifieke programma’s en initiatieven:
UAC Start-up Valley, belangrijke incubatieprogramma’s, professionele stages en
vrijwilligerswerk; een vice-rectoraat houdt zich bezig met de beroepsinschakeling),
Université Esperanza, Centre Songhaï, Université de Parakou (via CDE), Université
nationale d'Agriculture, ngo’s (JVE, Bouge, Fondation Tonon), AFRITECH, PNPEEJ,
ANPE, ANPME, CePEPE, FODEFCA, APIEX, BPC, PPEA, AgriProFocus, ABC etc.

 Belgische expertise:
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o het Projet de Formation Sud van ARES (ter ondersteuning van de UAC) met
het oog op de bevordering van het ondernemerschap en het intrapreneurship
bij jonge afgestudeerden van de UAC;

o BTC (via PROFI, PAORC en TDC) door middel van technische en commerciële
opleidingen, de specifieke ondersteuning van lokale ondernemers via coaching
in marketing en in financiën en bedrijfsbeheer (TDC);

o VECO, dat zich na de samenwerking met Colruyt en UNIRIZ heeft
geëngageerd in een proces ter versterking van de technische en commerciële
capaciteiten van rijstproducenten om ervoor te zorgen dat ze aan de hoge
eisen van de Europese consumenten en, in tweede instantie, die van de
stedelijke consumenten in eigen land kunnen beantwoorden;

o de ngo’s van het programma AMSANA (opleidingsondersteuning die deel
uitmaakt van een bredere aanpak; LC: ondersteuning van het
ondernemerschap via de GEL’s; Protos: begeleiding van de professionele
tuinbouwers; IdP: ondersteuning van de ontwikkeling van de filière fonio);

o de ngo Via Bon Bosco ontwikkelt een ondersteuningsprogramma voor
technische scholen met de bedoeling om, via werkgelegenheidskantoren, een
band te scheppen tussen de school (de opleiding) en het ondernemerschap;
het heeft echter geen betrekking op de landbouwsector.

Toegang tot productiemiddelen: inputs 

De toegang tot de inputs varieert naargelang van de filières. Dit is goed georganiseerd 
voor katoen, wat niet noodzakelijk het geval is voor de andere gewassen, met 
uitzondering misschien van rijst, waarvoor de toegang relatief goed georganiseerd is (zie 
ook hoofdstuk 4.3, ervaringen van VECO-Colruyt). De gebrekkige toegang tot 
kwaliteitsinputs en hun verkeerde toepassing zorgen regelmatig voor belemmeringen 
van de export vanuit Benin (bijv. garnalen, ananas) en vooral voor problemen met de 
voedselzekerheid, want veel producten zouden wellicht als ongeschikt voor gebruik 
kunnen worden beschouwd door een overmatig gebruik van pesticiden of andere 
schadelijke producten (bijv. een product dat ananas een gele kleur geeft). De markt van 
de inputs is een domein dat politiek gevoelig ligt gezien de potentiële heimelijke 
afspraken tussen vooraanstaande politieke en economische actoren. De dierlijke 
productie is min of meer verzekerd. Voor de verwerkingsbedrijven blijven de verpakking 
(in het geval van ananas) of de bevoorrading met grondstoffen (cashew) zorgen baren. 
De meeste inputs worden ingevoerd, met uitzondering weliswaar van de grondstoffen. 

Op dit domein zijn de volgende expertises aanwezig: 

 Beninse expertise: AIC (Association interprofessionnelle de Coton), Promofruits
(ananas), Veto Services/Terres et Associés/Promovet (dierlijke productie), Royal Fish
(visproductie), Grands Moulins du Bénin (tarwezemelen), Société des Huileries de
Bénin/Fludor (sojameel), SOCIA (maïszemelen).

 Belgische expertise: de toegang tot de productiemiddelen heeft integrerend deel
uitgemaakt van een ruimere aanpak die werd gevolgd door projecten gericht op de
verbetering van de landbouwproductie en -productiviteit. De Belgische expertise
heeft in die gevallen vaak samenwerkingsrelaties opgebouwd met privéactoren
zonder er echter nationale expertise bij te betrekken (zie het vorige hoofdstuk voor
meer informatie en voorbeelden) in projecten die werden uitgevoerd door:

o BTC (via PROFI)
o VECO
o de ngo’s van het programma AMSANA

Toegang tot productiemiddelen: productie- en verwerkingsuitrustingen 

De toegang tot aangepaste uitrusting is een absolute voorwaarde voor de bevordering 
van een inclusief en duurzaam ondernemerschap. Die toegang is vaak zeer nauw 
verbonden met de gebrekkige toegang tot een passende financiering. De actoren hebben 
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melding gemaakt van de onbestaande toegang tot aangepaste uitrustingen, tot 
onderdelen en tot gekwalificeerde technici. Er zijn vrij deskundige toeleveranciers 
aanwezig in het land (in 2008 werden er 26 geteld), maar die worden geconfronteerd 
met het probleem van de financiering en van de concurrentie van materiaal afkomstig uit 
China en India, en soms met schenkingen van uitrusting die bovendien vaak ongeschikt 
is. Daarbij komen nog de invoermoeilijkheden die verband houden met corruptie. 

Mechanismen voor de aanmoediging van de lokale productie van uitrusting en voor het 
faciliteren van toegang voor gebruikers zijn noodzakelijk voor de mechanisering van de 
landbouw. Op dit domein zijn de volgende expertises aanwezig: 

 Beninse en internationale expertise: Centre Songhaï, INRAB, Atelier Mgr Steinmetz,
Forge moderne du Bénin, PTAA (Programma rond landbouwtechnologie) etc.

 Belgische expertise:

o BTC (vooral via PROFI), VECO en de ngo’s van het programma AMSANA (in het
kader van hun globalere aanpak van de bevordering van de landbouw-
ontwikkeling);

o Sommige takken van Belgische ondernemingen zijn actief in het land of in de
buurlanden: DEM Group, Sotrad, Appro-Techno; die groepen leggen de nadruk op
de bevoorrading met materiaal dat aangepast is aan de omstandigheden in het
land en tevens op de opleiding van operatoren en op de ondersteuning van het
onderhoud.

Toegang tot de productiemiddelen: transport 

Het domein van het transport wordt gekenmerkt door een bloeiend vervoer over de weg, 
een onbestaand spoorwegvervoer, een weinig ontwikkeld en duur luchtvervoer en een 
onderbenut potentieel op het gebied van transport over de binnenwateren. Er zijn 
initiatieven aan de gang om verbetering te brengen in de situatie: een nieuwe 
diepwaterhaven in Sèmè, een nieuwe luchthaven in Glo Djigbé, een luchthaven in 
Parakou, een spoorwegverbinding Cotonou - Parakou - Niger; de uitvoering van die soms 
niet goed doordachte initiatieven is echter nog altijd onzeker. Een aantal 
wegverbindingen worden op dit ogenblik ook aangelegd/hersteld. 
Behalve de slechte staat van de wegen, beschikt het land ook niet over een voldoende 
groot voertuigenpark noch over een goed ontwikkeld transportsysteem. In verscheidene 
regio’s wachten de producenten soms eindeloos op een transportmiddel dat hen werd 
beloofd om hun producten naar de markt te brengen. Het ontbreken van transport-
middelen en de slechte staat van de wegen brengen de producenten in een ongunstige 
positie ten aanzien van de vervoerders en de handelaars die te lage prijzen kunnen 
onderhandelen zodat een ontwikkeling van de landbouwbedrijven niet mogelijk is. 

Een versterking van de verschillende transporttypes zou van groot nut zijn voor de 
bevordering van het ondernemerschap in de landbouw. De volgende structuren zijn 
actief in de sector:  

 Beninse/internationale expertise:

o Wegvervoer: PETRANS-Bénin54 en COCETRAC-Bénin55

o Luchtvervoer: Agence nationale de l'Aviation civile - Bénin
o Maritiem transport: COBENAM (Compagnie béninoise de Navigation maritime),

Grimaldi, SOBEMAP (Société béninoise de Manutention portuaire), Maersk Line,
COLIMEX etc.

 Belgische expertise: BAOBAB/African Drive (wegvervoer).

54 Patronat des entreprises de transport au Bénin (Werkgeversorganisatie van de transportondernemingen in 
Benin). 
55 Confédération des centrales et entreprises de transport des marchandises et des produits de carrière du 
Bénin. 
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Toegang tot informatie, kennis, innovaties, … 

Wat de toegang tot innovaties betreft, moet nog een lange weg worden afgelegd. Er 
doen zich zowel problemen voor wat de productie van informatie/innovaties als wat de 
verspreiding ervan betreft: een precaire financiering, een geringe benutting van de 
onderzoeksresultaten en van de endogene kennis, een zeer beperkte samenwerking 
tussen de ondernemingen en de structuren die kennis/innovaties produceren. Er bestaan 
nochtans meerdere min of meer georganiseerde structuren die kennis en innovaties 
produceren en er is een grote behoefte aan innovaties. Daarnaast raakt het gebruik van 
smartphones in het land steeds meer verspreid en wordt het ondersteund door een 
relatief krachtig netwerk, wat mogelijkheden biedt voor de verspreiding van informatie.  

Een aanhoudende ondersteuning van de structuren die kennis/innovaties produceren en 
van de structuren die dit verspreiden is noodzakelijk. Op dit domein zijn de volgende 
expertises aanwezig: 

 Beninse/internationale expertise: entiteiten van het Système national de Recherche

agricole, MAEP en zijn diverse geledingen, het Centre Songhaï, ATDA (nog niet
operationeel), Chambre nationale de l’Agriculture, plattelandsradio’s, SNV,
Boerenorganisaties, Ondernemingen/initiatieven op het gebied van ITC;

 de Belgische expertise:
o BTC (via PROFI, PAORC en TDC), VECO, ngo’s van het programma AMSANA

(in hun programma’s maken informatie en innovatie deel uit van een ruimere
aanpak);

o het programma van UVCW dat, onder andere, een communicatie- en
uitwisselingsplatform tussen de ondersteunde gemeenten heeft ontwikkeld;

o ARES: ondersteuning van de UAC via meerdere projecten (met inbegrip van
een programma voor institutionele universitaire samenwerking); de
belangrijkste projecten in het kader van deze evaluatie zijn (1) een project
over de invloed van fytosanitaire praktijken in de katoennijverheid op het
aquatisch agrosysteem en op de kwaliteit van de vissen die worden gekweekt
in de stuwbekkens in Noord-Benin en (2) een project over de professio-
nalisering en de versterking van het concurrentievermogen van de filière
varkenshouderij.

Toegang tot ondersteuning van beheer en goed bestuur van ondernemingen 

Een goed beheer en een goed bestuur zijn van vitaal belang voor de ondernemingen. Er 
bestaan talrijke ondersteuningsinitiatieven, maar met wisselende resultaten. De 
begunstigde ondernemingen uiten het verwijt dat bij de ondersteuning niet altijd 
rekening wordt gehouden met hun werkelijke behoeften. Bovendien worden de 
ondersteuningsstructuren gekenmerkt door een zekere traagheid en door een gebrekkige 
kennis van de realiteit van de ondernemingen. 

Een afstemming tussen de werkelijke (en niet de veronderstelde) behoeften van de 
ondernemingen en de ondersteuning die hen wordt geboden is een belangrijke factor 
voor de ontwikkeling van het ondernemerschap in de landbouw. 

In dit domein zijn de volgende expertises aanwezig: 

 Beninse/internationale expertise: ANPME (BPC-project), CePEPE, ABC-project, ANPE,
FODEFCA, de CGA’s;

 Belgische expertise: BTC (vooral via PROFI en TDC), VECO (versterking van de
rijstfilière, met inbegrip van governance aspecten, en aspecten in verband met de
versterking van de actoren van de filière), de ngo’s van het programma AMSANA;
hun expertises situeren zich vooral op de niveaus 1 en 2 van onze classificatie;
sommige waarnemers stellen dat in het bijzonder de kwaliteit van de ondersteuning
op het gebied van financieel en economisch (ondernemings)beheer ontoereikend is.

73



De ondersteuningsstructuren gebruiken immers vooral deskundigen die over een 
theoretische kennis beschikken, maar die nooit een onderneming hebben geleid.  

Toegang tot ondersteuning voor een gunstig institutioneel kader 

Het institutioneel kader bestaat uit meerdere instellingen en organisaties die een 
controlerende rol spelen of diensten aanbieden aan de ondernemingen. Op dit ogenblik 
worden hervormingen van dit kader doorgevoerd met het doel om de normatieve 
functies te scheiden van de productie-ondersteunende functies. Er wordt een gebrek aan 
coördinatie en professionalisme vastgesteld bij de uitvoering van de acties van de 
diverse structuren ten voordele van de ondernemingen.  

Een coördinatiemechanisme dat corruptie (vermenging van privébelangen met de 
ondersteuningsopdracht) van die structuren vermijdt, is noodzakelijk voor een grotere 
synergie en voor een rationeler gebruik van de middelen. Een ondersteuning bij de 
invoering van dit coördinatie-/afstemmingsmechanisme zou bijzonder nuttig zijn. Op dit 
domein zijn de volgende expertises aanwezig: 

 Beninse/internationale expertise: APIEX, CCIB, sommige BO’s, de directies van
MAEP, ATDA (nog niet operationeel)

 Belgische expertise:
o BTC (Institutionele ondersteuning van MAEP), meer bepaald het project

‘Verbetering van de sanitaire en de fytosanitaire kwaliteit van de producten’ dat
een belangrijk onderdeel over de versterking van ABSSA omvatte;

o UVCW en VVSG door hun institutionele ondersteuning van een aanzienlijk aantal
gemeenten in het land.

Toegang tot ondersteuning voor een gunstig wetgevend kader 

Het wetgevend kader heeft een aantal hervormingen ondergaan met de bedoeling om 
het ondernemingsklimaat te verbeteren. Hier kan onder andere worden gewezen op de 
vereenvoudiging van de formaliteiten voor de oprichting van een onderneming, de 
verbetering van het belastingstelsel voor micro- en kleine ondernemingen, de 
hervorming van de arbeidsovereenkomsten etc. Maatregelen met het oog op de 
bevordering van het verbruik van lokale producten en een opwaardering van het beroep 
van landbouwondernemer worden nog verwacht. Andere behoeften/uitdagingen die nog 
op de wachtlijst staan en waarvoor een oplossing moet worden gevonden, zijn:  

 in de eerste plaats, de concrete toepassing van de wettelijke hervormingen die al
werden goedgekeurd;

 maatregelen of wetten die de bevordering van het verbruik van lokale producten
beogen, bijv. institutionele en andere aankopen (bijvoorbeeld voor rijst, waar de
lokale producenten in concurrentie moeten treden met rijst die uit Azië wordt
geïmporteerd en het land vaak binnenkomt onder de vorm van een gift);

 de aanmoediging van de productie en de valorisatie van innovaties voor ambachtslui
en andere actoren (passend financieel ondersteuningsmechanisme van innovaties).

De volgende expertises zijn op dit domein aanwezig: 

 Beninse/internationale expertise: APIEX, Wereldbank, RCCM, CCIB, CNAB, Chambres
des métiers (Kamers van Ambachten), CCR-B, PNOPPA;

 Belgische expertise:'

o BTC (via haar programma van ‘Institutionele Ondersteuning van het MAEP’)
o UVCW en VVSG (ondersteuning van diverse gemeenten)
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Toegang tot de markten en tot ondersteuning van de commercialisering 

De meeste ondernemingen hebben toegang tot een afzetmarkt. Er moeten nog 
inspanningen worden geleverd op het gebied van de kwaliteits- en kwantiteitsnormen. 
De bevordering van de lokale producten op de binnenlandse markt is nog voor 
verbetering vatbaar. Anderzijds zijn de lokale koopkracht en de binnenlandse markt 
relatief beperkt. Wat de internationale markt betreft, wordt het land geconfronteerd met 
een logistiek probleem en met een probleem om aan de normen en vereisten te 
beantwoorden. Globaal gezien lijken de uitvoermogelijkheden vrij beperkt en/of zouden 
er aanzienlijke inspanningen moeten worden geleverd om succes te kennen. 

Een verbetering van de toegang tot de internationale markt voor landbouwproducten zal 
acties vereisen die zich op het niveau van de producten zelf, van de distributie, van de 
bevordering en van de logistiek situeren (zie ook hierboven: toegang tot de technische 
en ondernemersopleiding, toegang tot informatie/kennis/uitrustingen en inputs, toegang 
tot transport,…). De volgende expertises zijn op dit domein aanwezig: 

 Beninse/internationale expertise: APIEX, ACMA, SNV, Laboratorium LCSSA;

 Belgische expertise:
o BTC (via TDC) ;
o het FAVV (ervaring met de samenwerking met BTC);
o VECO (ervaring met de uitvoer van rijst en de penetratie van de lokale stedelijke

markt).

Toegang tot structurerende infrastructuren 

Het gaat hier voornamelijk om wegen, elektriciteit, water en telecommunicatie. De grote 
verkeerswegen zijn min of meer berijdbaar, maar dat is niet het geval voor de 
plattelandswegen. Er is voorzien om een tiental wegen aan te leggen en sommige 
werken zijn al bezig. Wat de elektriciteitsvoorziening betreft, bedraagt de dekking 38,4% 
en de wachttijden voor aansluiting zijn nog altijd lang. De toegangsgraad tot drinkwater 
bedraagt 68,1% en is dankzij diverse programma’s aan het verbeteren. Een groot 
irrigatiepotentieel (met inbegrip van micro-irrigatie) is nog altijd onderbenut. Wat de 
telecommunicatie betreft, blijft de toegangsgraad tot het internet laag (5,6%). Er loopt 
een project om 36 gemeenten toegang te geven. 

Op het gebied van structurerende infrastructuren moeten dus nog heel wat inspanningen 
worden gedaan. Op dit domein zijn de volgende expertises aanwezig: 

 Beninse/internationale expertise: Ministeries (Infrastructuur en Transport – Energie,
Water en Mijnen – Digitale Economie en Communicatie), MCA, PEPRAU.

 Belgische expertise:
o BTC (programma PROFI: drinkwater, hydro-agrarische inrichting
o Protos (drinkwater / kleine irrigatie)
o De ngo’s van het programma AMSANA
o VVSG (beheer van gemeentelijke overheidsopdrachten) en UVCW (financieel

beheer op gemeentelijk niveau)
o het programma van ARES voor onderzoek en ontwikkeling omtrent de filière

varkenshouderij (ICT-platformen)
o actoren van de privésector: FRISOMAT (gespecialiseerde Belgische onderneming),

African Drive/Baobab (transport), SOTRAD (drinkwater en micro-irrigatie).

In aanmerking te nemen transversale thema’s: waardig werk, gender en milieu 

Al sinds meer dan een decennium wordt in de ontwikkelingssamenwerking bijzondere 
aandacht besteed aan de noodzaak om zogenaamde transversale thema’s in aanmerking 
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te nemen; deze praktijk heeft ook een invloed op het beleid en de praktijken van 
publieke en privé-instellingen, met inbegrip van de ondernemingen.  

Waardig werk 

In Benin worden de arbeidsnormen geregeld door het arbeidswetboek (code du travail). 
Onlangs werden wijzigingen aangebracht met de bedoeling om de ondernemingen aan te 
moedigen personeelsleden aan te werven: een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur is niet verplicht, er wordt een maximumbedrag vastgelegd voor ontslagpremies etc. 
De grootste uitdaging voor de praktische toepassing van de normen heeft te maken met 
het feit dat de meeste arbeidsplaatsen worden aangeboden in de informele sector die 
gemakkelijk aan alle regelgeving en controle ontsnapt. Maar zelfs in de formele sector 
hoeft geen enkele nationale onderneming het onlangs aangenomen wetboek na te leven 
bij gebrek aan een doeltreffende controle op de toepassing ervan. 
Een aspect dat tot nu toe grotendeels werd verwaarloosd, heeft betrekking op 
kinderarbeid, een zeer verspreid en in grote mate cultureel aanvaard verschijnsel in 
Benin, zelfs wanneer het zwaar werk betreft. Dat is een van de eerste problemen die 
moeten worden aangepakt gezien de potentiële impact op de toekomstige generatie(s). 

Op dit domein zijn de volgende expertises aanwezig: 

 Beninse/internationale expertise: la Direction générale du Travail (DGT), de
vakbondsfederaties (CSA-Bénin, CSTB, UNSTB, CSPIB, CGTB), APROSOC (Action
pour la protection sociale), Mouvement des Travailleurs chrétiens du Bénin;

 Belgische expertise:
o WSM en haar partners van het programma "Waardig Werk"
o ISFI/ISVI
o LC ondersteunt al meer dan 10 jaar ziekenfondsen. In het actuele

vijfjarenplan heeft LC de ondersteuning van het nationaal platform
CONSAMUS opgenomen (sociale bescherming maakt deel uit van waardig
werk (en omgekeerd) en een van de vier pijlers van de sociale bescherming is
precies de toegang tot primaire gezondheidszorg.

Gender 

Benin heeft een nationaal genderbeleid dat in 2008 werd goedgekeurd. Talrijke 
overheids- en niet-overheidsstructuren ondersteunen de bevordering van 
gendergelijkheid. Ook al werd wat het beleid betreft een beduidende vooruitgang 
geboekt, toch moeten er nog inspanningen worden geleverd om een collectieve 
internalisering van het genderbegrip en van gender mainstreaming te realiseren in 
Benin. Grote stappen voorwaarts waren de goedkeuring van de Code des Personnes et
de la Famille en het gratis lager en middelbaar onderwijs voor meisjes in het openbaar 
onderwijs. Toch blijft de situatie in Benin vergelijkbaar met die in tal van andere landen, 
in de zin dat het knelpunt niet zozeer op beleidsniveau ligt, maar wel op het niveau van 
de effectieve toepassing van de beleidsmaatregelen in de praktijk, zowel op institutioneel 
en organisatorisch gebied als aan de basis. Op elk niveau zijn de obstakels wegens de 
verregaande wijzigingen die worden beoogd aanzienlijk.  
DGD, van zijn kant, heeft een genderactieplan uitgewerkt waarin voedselzekerheid, 
toegang tot natuurlijke hulpbronnen en economisch empowerment deel uitmaken van de 
prioritaire actiedomeinen. 

Op dit domein zijn de volgende expertises aanwezig: 

 Beninse/internationale expertise: Institut national pour la Promotion de la Femme
(Nationaal Instituut ter Bevordering van de Vrouw), de Cellules Genre des Ministères
(Gendercellen van de Ministeries), de TFP’s die actief zijn in Benin, internationale
ngo’s, RIFONGA, AFJB;

 Belgische expertise: alle ‘traditionele’ ontwikkelingsorganisaties die in het land
aanwezig zijn, schenken aandacht aan de transversale genderintegratie in hun acties
zonder dat ze echter specifieke acties ondernemen om direct bij te dragen aan de
gendergelijkheid. Over de effecten van de ondernomen acties is weinig gekend.
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Milieu 

De duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt in de Belgische ontwikkelings-
samenwerking dat vrij goed geïntegreerd is in het beleid, de instrumenten en de 
praktijken van de samenwerking. Het begrip duurzaamheid maakt eveneens deel uit van 
een van de twee belangrijkste thema’s van deze evaluatie: zo werd de bevordering van 
een inclusief en duurzaam ondernemerschap in het bovenstaande hoofdstuk 2.5 
geoperationaliseerd. Er dient te worden opgemerkt dat het begrip duurzaamheid daar 
ruimer wordt begrepen dan alleen als milieuduurzaamheid, maar dit maakt er wel 
degelijk deel van uit. Anderzijds is er nog een lange weg af te leggen alvorens 
milieuduurzaamheid effectief in de beleidsmaatregelen en de praktijken zal zijn 
geïntegreerd. Zelfs op het niveau van de ontwikkelingsactoren passen vele 
ontwikkelingspartners in Benin in hun eigen werking de principes van het milieubehoud 
niet toe (bijvoorbeeld wat het aankoopbeleid, het gebruik van transportmiddelen en de 
CO2-compensatie betreft). 

 Beninse/internationale expertise:
o Er zijn meerdere TFP’s actief in dit domein: UNDP, de Franse en Duitse

ontwikkelingssamenwerking, Japan, Nederland, Zwitserland, de EU, de WB,
het VN-milieuprogramma UNEP;

o Openbare instellingen en diensten: Ministère du Cadre de vie, Direction des
forêts et ressources naturelles, Agence béninoise pour l’Environnement (ABE),
Fonds national pour l’Environnement , Centre National de Gestion des
Réserves de Faune;

o een platform van ngo-netwerken voor het milieu: PRO-Environnement (dat 17
ngo’s groepeert);

 Belgische expertise: alle ‘traditionele’ ontwikkelingsorganisaties die in het land
aanwezig zijn, schenken aandacht aan de transversale integratie van de
duurzaamheid in hun acties zonder dat ze echter ook specifieke acties ondernemen
om direct bij te dragen aan de milieuduurzaamheid. Toch dient de tool
Environnemental-OIE die door de GEL’s (van Noord- en Zuid-Benin) wordt gebruikt
als methode ter ondersteuning van een echt “duurzaam ondernemerschap” speciaal
te worden vermeld (aangezien de GEL’s uitvloeisels zijn van de actie van LD). De
OIE-aanpak werd voorgesteld aan de partners van AMSANA en zou binnen dit
programma worden veralgemeend.
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Tabel 6: Overzicht van de (potentiële) domeinen van de Belgische 
expertise in Benin
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6. Belangrijkste vaststellingen, conclusies en
geleerde lessen

Tabel 7: Overzichtstabel van de bevindingen, conclusies en geleerde lessen 

Bevindingen/conclusies/lessen Aard Voornaamste 
actor(en) 

Beleids- en strategische context 

A Toekomstig belang van de inclusie van de 
privésector in de ontwikkelingssamenwerking 

Prospectief Alle actoren 

B Beperkend mandaat en legislatief en administratief 
kader, die evenwel aangepast worden  

Evaluatief/ 
prospectief 

Alle actoren 

C Mogelijke hinderpalen voortkomen uit huidig beleid 
en de strategie  

Evaluatief/ 
prospectief 

Alle actoren 

D Corruptie als belangrijke hinderpaal Prospectief Privé sector 
Praktijken van geïntegreerde benadering 

E Goede samenwerkingspraktijk tussen traditionele en 
niet-traditionele actoren  

Evaluatief Alle actoren 

F Geïntegreerde benadering met een vooral 
instrumentele logica  

Evaluatief Alle actoren 

G Interne samenwerking als hinderpaal voor de 
toepassingen van een geïntegreerde samenwerking 
(BTC/Enabel) 

Evaluatief BTC/Enabel 

H Belangrijk potentieel en uitdagingen van de 
geïntegreerde benadering in een multi-actor 
constellatie  

Evaluatief Alle actoren 

I Institutionele opzet als cruciaal element in de 
uitvoering van een geïntegreerde benadering  

Evaluatief Alle actoren 

J Mogelijke hinderpaal: de aanpak van andere actoren 
die in de zone werkzaam zijn  

Evaluatief Alle actoren 

K Onderbenutting van het potentieel van de 
kaderakkoorden 

Evaluatief BTC/Enabel 

L Aanwijzingen van impact en duurzaamheid die 
verder reiken dan de duur van de interventies  

Evaluatief Alle actoren 

M Weinig succes met de maatregelen die gericht zijn 
op ondernemingen; tekort aan visie/globale strategie 

Evaluatief/ 
prospectief 

Alle actoren 

N Nog geen samenwerking met privésector als actor in 
zijn eigen recht (instrumentalisering)  

Evaluatief/ 
prospectief 

DGD, Privé sector 

O Potentieel van alternatieve benaderingen is moeilijk 
toepasbaar in een geïntegreerde benadering  

Prospectief Privé sector 

Lokaal ondernemerschap in de landbouwsector 

P Aanwezige maar te verbeteren ervaring op het vlak 
van de familiale landbouw en her sociaal 
ondernemerschap; minder op het niveau van de 
promotie van landbouwondernemingen  

Evaluatief/ 
prospectief 

Alle actoren 

Q De behoeften aan ondersteuning van inclusief en 
duurzaam ondernemerschap blijven bestaan op alle 
domeinen 

Evaluatief/ 
prospectief 

Alle actoren 

R Weinig afstemming tussen vorming en 
tewerkstelling, tekort aan toegang tot financiering, 
moeilijke toegang tot grond, weggennet van slechte 
kwaliteit  

Evaluatief/ 
prospectief 

Alle actoren 

S Toekomstig belang van voedsel- en 
voedingszekerheid als het belangrijkste objectief 

Prospectief Alle actoren 
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Bevindingen/conclusies/lessen Aard Voornaamste 
actor(en) 

T Opportuniteiten via de hervorming van BTC/Enabel 
die in uitvoering is 

Prospectief DGD, BTC/Enabel 

U Opkomst van een nieuw paradigma in verband met 
internationale financiering  

Prospectief Alle actoren 

V De huidige configuratie van de samenwerking maakt 
een gezamenlijk en gecoördineerd antwoord moeilijk 

Prospectief Alle actoren 

X Actoren hebben verschillende mogelijkheden om op 
korte termijn een verandering te introduceren in hun 
aanpak en actiedomeinen 

Prospectief Alle actoren 

Y Vermindering en onvoorspelbaarheid van de 
middelen is een belangrijke rem voor innovatie 

Prospectief Alle actoren 

Z Beperkte kennis en goede praktijken op het vlak van 
financieel en economisch beheer  

Evaluatief/ 
prospectief 

Alle actoren 

AA Een belangrijk deel van de privésector is weinig 
geïnteresseerd in een samenwerking met traditionele 
ontwikkelingsactoren  

Prospectief Alle actoren 

6.1 Beleids- en strategische context 

A. De inschakeling van de privésector in de ontwikkelingssamenwerking is een ontwikkeling
die wereldwijd kan worden vastgesteld. Of we dat nu willen of niet, de inclusie van de
privésector in de ontwikkelingssamenwerking zal een belangrijk gegeven worden
in de toekomst, vooral omdat dit het gevolg is van beleids- en economische processen op
macroniveau die niet alleen het kader van de ontwikkelingssamenwerking overstijgen, maar
ook aansluiten bij het streven om geleidelijk over te stappen op een meer geïntegreerde
benadering die de ontwikkelingssamenwerking in een ruimer kader plaatst (diplomatie,
defensie, buitenlands beleid, …).
De Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft pas vrij laat op die ontwikkeling
ingespeeld.56 Ze heeft dit gedaan door meerdere initiatieven (onder andere een nieuwe
strategienota voor de samenwerking met de privésector getiteld “Kader en Strategieën van
een internationaal beleid voor een ontwikkeling van de privésector”;57 de aandacht voor de
privésector in de beleidsnota “Landbouw en Voedselzekerheid”). Bovendien is het belangrijk
op te merken dat de ondersteuning van het ondernemerschap en de betrokkenheid van
privéactoren zich laat inspireren door de wereldwijde prioriteiten van de ontwikkelings-
samenwerking (leave no one behind, focus op de minder ontwikkelde landen en op de
vermindering van de armoede) en meer in het bijzonder door het begrip ‘inclusief en
duurzaam ondernemerschap’ en het verband ervan met de SDG’s. Er dient verder te
worden genoteerd dat die verschillende beleidsinitiatieven en dit beleidskader ontstaan zijn
in uiteenlopende beleidscontexten, dat ze geen duidelijk omschreven en zeer doelgerichte
keuzes voorstellen en dat ze eventueel zelfs tegengestelde acties kunnen inhouden. Gezien
dit gebrek aan duidelijkheid, wordt een pragmatische aanpak vastgesteld die, helemaal in
overeenstemming met de aanpak die in de strategienota’s wordt gevolgd, iedere actor
een grote vrijheid laat om zijn eigen prioriteiten te bepalen.

B. In het verleden impliceerden het mandaat en het wetgevend en administratief kader van
sommige kernactoren als Enabel, Finexpo en BIO dat er aanzienlijke beperkingen werden
opgelegd aan een structurele samenwerking met privéactoren; dergelijke beperkingen
bestonden ook voor de ANGS maar ze werden als minder belangrijk ervaren. Het nieuwe
ontwikkelingsbeleid voor de privésector vergemakkelijkt de oprichting van een
gunstiger kader maar heeft de strategieën van de kernactoren van de
ontwikkelingssamenwerking tot nu toe op een verschillende manier beïnvloed.
Wat BTC/Enabel betreft, heeft het een invloed gehad op het nieuwe mandaat van Enabel en

56  ADE, Evaluation de l’appui au secteur privé par la Coopération belge au développement, Eindrapport, Volume I, 
2018, p. 66. 
57  Zie de nota hierover die werd goedgekeurd (Belgian International Development Policy for Private Sector

Development (PSD): Framework and Strategies). Aangezien deze nota zeer recent is, kon hij niet in onze analyse 
worden meegenomen. Er wordt echter wel rekening mee gehouden in het vervolg van dit en in het volgende hoofdstuk. 
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op zijn nieuw beheerscontract dat, onder andere, een versterking van zijn samenwerking 
met BIO inhoudt, naast een grotere flexibiliteit om met ‘nieuwe’ actoren (bijvoorbeeld uit de 
privésector) samen te werken. Het is zeer waarschijnlijk dat de nieuwe nota ook een 
weerslag zal hebben op het beleid en op de strategie van BIO en van FINEXPO die tot nu 
toe vooral op grond van een interne dynamiek hebben gefunctioneerd. 
De ANGS (en meer bepaald de CMO’S), van hun kant, stellen zich vrij kritisch op tegenover 
de nieuwe beleidslijnen (ondersteuning van de privésector, landbouw en voedselzekerheid). 
De situatie van en het standpunt dat wordt ingenomen door de ANGS moeten overigens 
worden gezien in het kader van het onderlinge afstemmingsproces en van het nastreven 
van synergieën die door de overheidsinstanties werden vereist en de ANGS ertoe hebben 
aangezet om in Benin een GCA en een GSK uit te werken met strategische keuzes die voor 
een periode van vijf jaar zijn vastgelegd. Die processen werden voltooid op een ogenblik dat 
de twee belangrijkste strategienota’s nog niet waren uitgewerkt, wat een van de redenen is 
waarom de ontwikkeling van een inclusief en duurzaam ondernemerschap in de prioritaire 
actiedomeinen ontbreekt. 

C. De huidige beleids- en strategische context kan een vrij dwingend kader vormen indien die
strikt wordt toegepast, in het bijzonder wat de ondersteuningsmaatregelen voor de MKMO’s
en de privésector betreft. De bevordering van het inclusief en duurzaam
ondernemerschap met een aanzienlijke betrokkenheid van privéactoren kan
moeilijk te verzoenen blijken met de keuzes van de ontwikkelingssamenwerking
voor kwetsbare/arme landen, evenals met een rechtenbenadering en met het
beginsel ‘leave no one behind’. De ervaringen in andere landen leren ons dat de
geïnteresseerde privéactoren van het Noorden er in de eerste plaats de voorkeur aan geven
om activiteiten te ontwikkelen in landen van het Zuiden die economisch en commercieel
gezien aantrekkelijker zijn, aangezien hun betrokkenheid altijd wordt bepaald door een
zakelijke opportuniteit (business case). Het engagement van de privésector (van het
Noorden) in de minder ontwikkelde landen wordt vaak ingegeven door overwegingen die
niet van commerciële aard zijn (CSR, interessante subsidieregeling, …), wat geen echte
garanties biedt voor een langdurig en duurzaam engagement. Bovendien heerst er (nog)
een groot wederzijds wantrouwen tussen ontwikkelingsactoren en privéactoren, met heel
wat vooroordelen aan beide zijden.

D. Corruptie wordt als een belangrijke beperking beschouwd en ervaren, in het bijzonder door
niet-traditionele actoren (met inbegrip van ondernemers) die slechts weinig ervaring
hebben met ontwikkelingssamenwerking en/of het werken in het Zuiden.58 Die actoren
hebben nog geen passend antwoord op dergelijke uitdagingen, onder andere door een
gebrek aan duidelijke (of gekende) beleids- en gedragslijnen op dit vlak.

6.2 Praktijken van geïntegreerde benadering in het licht van 
de bevordering van inclusief en duurzaam ondernemerschap 

E. In het veld kon een goede praktijk van koppeling en samenwerking worden
vastgesteld zowel met andere ‘traditionele actoren’ (die deel uitmaken van de
wereld van de ontwikkelingssamenwerking) als met ‘niet-traditionele’ actoren,
wat een goede grondslag vormt voor de ontwikkeling van een geïntegreerde benadering die
het inclusief en duurzaam ondernemerschap bevordert. Die vaststelling heeft evenzeer
betrekking op BTC als op de partner-ngo’s van het project AMSANA, die allen een
aanzienlijk aantal samenwerkingsrelaties met andere actoren van diverse aard hebben
aangeknoopt: andere ontwikkelingsactoren, organisaties aan de basis (grassroot-
organisaties), overheidsinstellingen en ‘niet-traditionele’ actoren die geen deel uitmaken
van de ‘familie’ van ontwikkelingsactoren. Die praktijk vormt een goede basis voor een
toekomstige ondersteuning van de ontwikkeling van het ondernemerschap. Anderzijds werd

58  We hebben geen dergelijke bekommernissen opgetekend bij de traditionele actoren, wat uiteraard niet betekent dat 
ze niet met dit probleem worden geconfronteerd. Het zou interessant zijn om in dit verband een gemeenschappelijk 
initiatief te ondernemen, dat uiteraard het kader van de ontwikkelingssamenwerking met Benin zou overstijgen. 
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vastgesteld dat de uitvoering van een geïntegreerde benadering (multi-sectoraal en/of 
multi-actoren) een aantal uitdagingen met zich meebrengt, die in het bijzonder potentieel 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor de doelgroepen, die af en toe andere praktijken 
toepasten, wat aanleiding gaf tot verwarring en soms zelfs tot spanningen. Die praktijk
van geïntegreerde benadering ‘avant la lettre’ heeft overigens niet alleen betrekking 
op de Belgische expertise, maar is toch bevorderlijk gebleken zowel voor die expertise als 
voor de ontwikkeling van een inclusief en duurzaam ondernemerschap.

F. Het is verder belangrijk te benadrukken dat de geïntegreerde benadering vooral een
middel is, meer bepaald een middel om betere prestaties van de interventie te verzekeren
en betere antwoorden aan te brengen voor complexe probleemvelden. De betrokkenheid
van andere actoren is dus in de eerste plaats van instrumentele aard en dat geldt
ook voor de ondersteuningsmaatregelen voor de ontwikkeling van het ondernemerschap
binnen de drie geëvalueerde projecten. Alle Belgische actoren hebben op die wijze een vrij
grote ervaring opgebouwd met de mobilisatie van (Belgische en andere) externe
expertise, die evenwel op punctuele/ad-hocwijze wordt aangetrokken voor
welomschreven taken en duur. Die instrumentele logica maakt eveneens dat er geen
bijzondere noodzaak bestaat om de betrokkenheid van Belgische expertise te verzekeren bij
de ondernomen stappen (er zal wellicht een beroep worden gedaan op de expertise die het
best gekend is en het gemakkelijkst kan worden gemobiliseerd). Anderzijds werd het
potentieel om een geïntegreerde benadering volgens een meer open en strategische
werkwijze te gebruiken tot nu toe slechts in zeer beperkte mate benut.
Ook al lijkt dit soort samenwerking vrij eenvoudig, toch moet aan een aantal eisen worden
voldaan om de doeltreffendheid ervan te verzekeren: duidelijkheid over de doelstellingen en
de wederzijdse verwachtingen, alsook over de meerwaarde van de samenwerking, en
duidelijkheid over de verwachte aanpak, met inbegrip van de praktische uitvoerings-
voorwaarden en de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Bovendien zal de
geïntegreerde benadering slechts succes kennen wanneer er sprake is van respect van de
partners die allen bereid moeten zijn om te investeren in communicatie, samenwerking en
de ontwikkeling van complementaire competenties en taken. Dit soort mobilisatie van
expertise ondersteunt vaak rechtsreeks de ontwikkeling van het ondernemerschap doordat
het dienstverleners de gelegenheid biedt om eventueel interessante ervaring op te doen in
een vrij nieuw domein.

G. In het specifieke geval van BTC, waar een betere ‘interne’ samenwerking wordt beoogd
door een betere integratie van de diensten en competenties (met inbegrip van die van het
TDC) stellen we vast dat de verschillende afdelingen van eenzelfde organisatie ook moeten
investeren in een geïntegreerde benadering die dit concept waardig is. Zelfs wanneer men
elkaar al kent en deel uitmaakt van eenzelfde organisatie, moet men blijven investeren in
uitwisselingen en kapitalisatie. In een dergelijk geval kunnen de integratie van de ambities
inzake de geïntegreerde benadering in logische kaders, als volwaardige doelstelling op zich
(in zijn eigen recht), alsook de opvolging van de beoogde synergieën een belangrijke stap
vormen om een continue aandacht te verzekeren voor de geïntegreerde benadering en voor
de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Anderzijds kan die ‘interne’ samenwerking een
belemmering vormen voor de betrokkenheid van andere (externe) dienstverleners, met
inbegrip van privéactoren en dus een rem betekenen op de ontwikkeling van het
ondernemerschap.

H. De geanalyseerde ervaringen tonen aan dat het gebruik van een geïntegreerde benadering
via een multi-actorenaanpak waarbij uitsluitend ontwikkelingsactoren zijn betrokken tot
synergieën en een efficiënte werking kan leiden, maar ook veeleisend is. Het is gebleken
dat een zekere mate van bekendheid onder de actoren, van wederzijds vertrouwen in de
visie en de expertise van de andere en – vooral – van respect voor de andere in al zijn
diversiteit noodzakelijke voorwaarden zijn voor een goede aanpak van de geïntegreerde
benadering in een dergelijke constellatie. In dezelfde orde van ideeën is éénzelfde begrip
van de globale en gezamenlijke doelstellingen en van de werkwijze voor de gezamenlijke
interventie onontbeerlijk, waarbij wel moet worden gegarandeerd dat iedereen zijn eigen
identiteit kan behouden. Dit alles duidt eveneens op het belang om de nodige tijd te nemen
voor de voorbereiding van de interventie.
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In een dergelijke context kan een bijdrage aan de ontwikkeling van ondernemerschap op 
verscheidene manieren worden gerealiseerd. Zo blijkt dat de uitwisseling tussen de
partners van bestaande ervaringen en praktijken op het gebied van samenwerking 
met en ondersteuning van ondernemingen positieve effecten met zich heeft 
meegebracht en, in sommige gevallen, de terughoudendheid heeft weggenomen 
om samen te werken met privéactoren. 

I. Voor alle vormen van samenwerking volgens een geïntegreerde benadering is de
institutionele opzet van cruciaal belang, meer bepaald voor vormen van multi-actoren-
samenwerking (die al of niet privéactoren kunnen omvatten). Erin slagen om een
gezamenlijk coherent programma op te zetten, verhoogt de kansen op financiering, maar
houdt ook uitdagingen in. Zoals de ervaring van AMSANA aantoont, bergt een structuur
met autonome partners, die in de eerste plaats verantwoording moeten afleggen
aan hun moederstructuur, een groot aantal potentiële moeilijkheden in zich omdat
beslissingen afzonderlijk worden genomen, vaak zonder de gevolgen voor de andere
partners in overweging te nemen (ook al biedt die onafhankelijkheid ook voordelen).
Zodoende is het noodzakelijk om een analyse te maken van elk type opzet en om er de
voor- en nadelen van in te schatten. Mogelijkheden zijn: (1) meerdere actoren die op een
vrij autonome manier werken, op hetzelfde niveau met dezelfde macht, waarbij ze gebruik
maken van verschillende benaderingswijzen op het terrein, met een coördinator die geen
werkelijke macht heeft (model AMSANA); (2) een sterke structuur die de verschillende
onderdelen aanstuurt en in een coherent geheel integreert; hier zijn de deelnemende
partijen aan een sterk gezag onderworpen; (3) een geheel met verscheidene structuren
met een zeker niveau van autonomie maar eveneens met een ‘convenor’ die een zekere
macht heeft.

J. Anderzijds kan de ontwikkeling van een aanpak die in overeenstemming is met de
beginselen die in de voorgaande punten werden aangehaald, in het gedrang worden
gebracht door de initiatieven van andere actoren van de ontwikkelingssamenwerking die in
dezelfde zone actief zijn, vooral in situaties waarbij de lokale autoriteiten verkiezen om niet
in te grijpen of geen werkelijke autoriteit hebben om een coördinatie van de acties te
verzekeren. Die vaststelling pleit voor de invoering van een geïntegreerde benadering
waarbij alle actoren die in de zone actief zijn worden betrokken om samen de
uitdagingen van en de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een duurzaam en inclusief
ondernemerschap te bepalen.

K. Het potentieel dat door raamakkoorden/partnerschappen met derde organisaties
aan BTC/Enabel worden geboden, wordt verre van optimaal gebruikt. De recente
hervorming (oprichting van Enabel, nieuw beheerscontract) schept in principe een context
die daarvoor gunstiger is. Toch zal Enabel een globale en coherente strategie nodig hebben
om dit potentieel sterker te ontwikkelen. In dit kader vormde de samenwerking met het
FAVV een bijzondere en interessante ervaring, ondanks de moeilijkheden die zijn
opgetreden. Gezien het specifieke mandaat van het FAVV, zijn wil om deel te nemen aan de
ontwikkeling van het Zuiden maar eveneens zijn aanzienlijke omvang, was zijn
betrokkenheid als sleutelpartner in een bilaterale interventie met aanzienlijke ambities
doenbaar, ook wegens de rol van facilitator die door BTC werd opgenomen. De degelijkheid
van het FAVV in combinatie met de knowhow van BTC rond het beheren van institutionele
crises, heeft ervoor gezorgd dat het project erin geslaagd is om onder moeilijke
omstandigheden toch positieve effecten tot stand te brengen.

L. Deze evaluatie heeft zich niet toegespitst op een analyse van de effecten en de impact die
de doelstellingen van de interventies overstijgen. Niettemin heeft ze aanwijzingen gevonden
van impact en duurzaamheid, met een dynamiek die verder reikt dan de duur van de
interventies. In die gevallen heeft de ontwikkeling van een netwerk van relaties, dankzij
een aanpak van geïntegreerde benadering, bijgedragen tot de versterking van de Belgische
actoren en de lokale partners en tot een grotere doeltreffendheid en duurzaamheid van de
verworven baten.

M. Tot op heden heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking – minstens in de
geanalyseerde gevallen – nog niet echt geïnvesteerd in een actie die specifiek op de
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ontwikkeling van het ‘klassieke’ ondernemerschap gericht is (m.a.w. buiten het kader van 
de sociale ondernemingen die op een structurele manier worden ondersteund via 
ontwikkelingsprojecten). Gezien de frequente mislukkingen van ondersteuningsmaatregelen 
gericht op ondernemingen, kan worden vastgesteld dat het op dit niveau nog aan een
globale visie en strategie en aan specifieke competenties ontbreekt om een 
kwaliteitsondersteuning op te zetten en uit te voeren ten bate van de ondernemingen. 

N. De geanalyseerde ervaringen omvatten nog geen samenwerking met niet-
traditionele actoren als actoren in hun eigen recht, een benadering die vooralsnog
uitzonderlijk is in de Belgische samenwerking. Het gaat hier immers om een
veeleisende opzet die moeilijk te realiseren is in de huidige context, waarin de ervaringen
van een samenwerking met ondernemingen/de privésector nog beperkt zijn of – beter
omschreven – vrij specifiek van aard zijn. De Belgische actoren ontwerpen hun acties
immers op basis van hun wil om de voornaamste doelstellingen van hun
interventies te bereiken (voedsel- en voedingszekerheid, toename van de
productiviteit/productie en verhoging van de inkomsten) die niet noodzakelijk
volledig verenigbaar zijn met de prioriteiten van een duurzaam en inclusief
ondernemerschap. De doelstellingen van de interventies impliceren dat zij zich toeleggen
op de ondersteuning van kleine producenten en van organisaties van producenten die
sociale en economische doelstellingen nastreven. De privéactoren worden hier slechts bij
betrokken voor zover ze kunnen helpen om die doelstellingen te verwezenlijken. Zo worden
ze vaak ‘geïnstrumentaliseerd’ en krijgen ze ondersteuning die hen in staat moet stellen om
hun rol in de ontwikkelingssamenwerking beter te vervullen, maar ook niet meer dan dat.

O. In nauw verband met het voorgaande punt kan de analyse van de ‘alternatieve’ ervaringen
interessante ideeën opleveren over de modaliteiten van ondersteuning aan de privésector
aan de hand van Belgische expertises. Die ervaringen getuigen van een visie, aanpak en
dynamiek die zich niet laten inspireren door de ontwikkelingssamenwerking en zelfs
weigeren om ermee in zee te gaan. Hierdoor kunnen die initiatieven met mislukkingen
worden geconfronteerd (die misschien vermijdbaar zouden zijn mits een betere
communicatie met de actoren van de ontwikkelingssamenwerking), wat een aanzienlijke
weerbaarheid vergt om die te overwinnen. De belangrijkste slaagfactor is duidelijk de
technische, financiële en beheers-knowhow die in die ondernemingen aanwezig is, waardoor
praktijken, waarden, perspectieven etc. kunnen worden ‘geïmporteerd’ die op het eerste
gezicht maar moeilijk in de lokale realiteit kunnen worden verankerd. Op het eerste
gezicht lijkt een aanpak van ‘geïntegreerde benadering’ niet geschikt in een
dergelijke constellatie, waarin de commerciële en economische feeling en de
autonomie van de ondernemer een belangrijker plaats innemen dan de noodzaak
om een geïntegreerde benadering te volgen, die vooral geschikt lijkt in de context van
een klassiek ontwikkelingsproject.

6.3 Lokaal ondernemerschap in de landbouwsector 

6.3.1 De reeds aanwezige expertises 

P. In het licht van de drie ondersteuningswijzen van het duurzaam en inclusief ondernemer-
schap die we hierboven hebben onderscheiden (hoofdstuk 5.2), kan worden gesteld dat:

 de Belgische ontwikkelingssamenwerking een aanzienlijke expertise heeft
verworven op het gebied van de ondersteuning van de familiale landbouw die
wordt gekenmerkt door een prioritaire nadruk op voedsel- en voedingszekerheid
(zelfvoorzieningslandbouw). De ondersteunde landbouwers volgen niet zozeer een logica
van economische groei, maar ze staan er wel voor open om commerciële kansen te
grijpen op voorwaarde dat die verenigbaar zijn met het geheel van hun prioriteiten. Op
dat domein worden ze door de ontwikkelingssamenwerking vaak ondersteund via
collectieve initiatieven (zie het volgende punt);
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 de ontwikkelingssamenwerking competenties heeft ontwikkeld op het gebied

van de ondersteuning van het sociaal ondernemerschap, dat wordt gedragen door
coöperatieve structuren of door andere collectieve structuren met gemengd karakter die
vooral worden opgericht om economische en sociale diensten te leveren aan de leden.
Die ondersteuning kan betrekking hebben op de productie, maar zich eveneens
stroomopwaarts en stroomafwaarts van de productie situeren (bijv. groepsaankoop of -
verkoop, eventueel in combinatie met opslag/verpakking). De ondersteuning van die
structuren moet ervoor zorgen dat die structuren uiteindelijk uitgroeien tot autonome en
duurzame structuren, een ambitie die vaak niet wordt verwezenlijkt. Meer in het
bijzonder wat het commercieel beheer betreft, spelen beperkingen van diverse
aard een negatieve rol en zijn verantwoordelijk voor talrijke mislukkingen.
Sommige van die structuren met gemengd karakter werden ondersteund bij de
ontwikkeling van complexere economische activiteiten, bijvoorbeeld verwerking, die
toegevoegde waarde creëren en werken zodoende veeleer als landbouwbedrijven;

 de ondersteuning van landbouwbedrijven (vooral MKMO’s), die enerzijds
grotendeels nog goed verankerd zijn in het rurale milieu via hun eigenaars, maar
anderzijds ook een externe oriëntatie hebben als actor die in een of meer filières een
toegevoegde waarde creëert, is tot op heden in de Belgische ontwikkelings-
samenwerking minder aanwezig. In principe komen in die categorie gradaties voor en ze
kan eveneens grote landbouwondernemingen omvatten die partners kunnen worden
voor sommige toekomstige acties (bijvoorbeeld in het geval van BIO).

 gezien de diverse mogelijke interventiedomeinen onderscheiden in de ToC, de
cartografie ons heeft geleerd dat de Belgische actoren actief zijn in meerdere domeinen
die het ondernemerschap ondersteunen. De geanalyseerde interventies bestrijken
een brede waaier van domeinen, maar hun aandacht gaat in de allereerste plaats uit
naar de toegang tot en de ondersteuning op het niveau van de productiemiddelen (met
inbegrip van de financiering), de informatieverstrekking en - in mindere mate - de
commercialisering.

6.3.2 De belangrijkste behoeften 

Q. Er kon worden vastgesteld dat de behoeften aan ondersteuning voor de ontwikkeling
van een inclusief en duurzaam ondernemerschap aanwezig blijven op alle
domeinen die in de ToC werden geïdentificeerd. Anderzijds zijn de uitdagingen
waarmee de kleine ondernemers worden geconfronteerd niet overal gelijk. Ze hangen in
grote mate af van het actiedomein, maar ook van hun omgeving (afgelegen of
semistedelijke zone, …), van de teelten (rijst/katoen/cashewnoten/…), van de
wisselwerking tussen landbouw en veeteelt, van de reeds beschikbare diensten, … Elke
filière heeft haar eigen kenmerken die van plaats tot plaats nog aanzienlijk kunnen
verschillen.

R. Behalve die vaststelling, kunnen enkele opmerkelijke punten worden vermeld die uit onze
analyse naar voren zijn gekomen:

 de gebrekkige afstemming tussen de opleiding en het werk, wat betekent dat
slechts weinig jongeren onderwijs hebben genoten dat hen op een passende manier
voorbereidt op hun toekomstige beroep van landbouwer (zowel wat de technische
vaardigheden als wat het beheerscompetenties betreft). Dit gebrek aan basis-
competenties houdt in dat de actoren die de landbouwontwikkeling en de ontwikkeling
van het ondernemerschap in de landbouw bevorderen met zeer aanzienlijke
beperkingen te maken krijgen;

 de gebrekkige toegang tot financiële middelen vormt nagenoeg overal een van de
grote beperkingen ondanks het feit dat er in het land een groot aantal lokale en
internationale instellingen en initiatieven op dit gebied beschikbaar zijn. De
toegang tot financiële middelen is trouwens nauw verbonden met andere beperkingen
als de gebrekkige toegang tot (productie- en verwerkings)uitrustingen en tot andere
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productiemiddelen (inputs). Zo is het belangrijk te vermelden dat een antwoord op de 
beperkte toegang tot financiële middelen (zowel voor investeringen als voor de lopende 
activiteiten) op dit ogenblik vaak wordt geboden door actoren die in de filière zelf actief 
zijn (bijvoorbeeld verwerkingsbedrijven die de financiering van de productie 
ondersteunen/faciliteren om hun bevoorrading te verzekeren); 

 de moeilijke toegang tot grond: dit is een zeer belangrijke beperking waarvoor de
oplossing bijzonder complex is. Gezien het feit dat de Belgische actoren op dit gebied
weinig ervaring en expertise hebben en andere nationale en internationale organisaties
zich daarmee bezighouden, lijkt dit domein voor de Belgische ontwikkeling-
ssamenwerking (minstens in Benin) geen prioriteit te zijn;

 de geringe kwaliteit of het totale ontbreken van infrastructuren voor het
vervoer over de weg vormt een belangrijke belemmering voor de ontwikkeling van
het land, met inbegrip van de landbouwontwikkeling. Dit probleem wordt erkend en
sommige nationale en internationale actoren houden er zich momenteel mee bezig. Toch
zal de sector aanzienlijke investeringen (in infrastructuren) nodig blijven hebben. Dit ligt
echter buiten het bereik van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Voorts bevat de
transportsector ook een ‘softe’ component die de sector moet proberen te ontwikkelen
met de weinige middelen waarover hij beschikt, voornamelijk door het gebruik van de
bestaande middelen en infrastructuren te optimaliseren.

6.3.3 De mogelijkheden en beperkingen op het niveau van de Belgische actoren en 

daarbuiten  

Mogelijkheden 

S. De Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft expertise verworven in het

nastreven van de voedsel- en voedingszekerheid die bij voorkeur de voornaamste
doelstelling van de Belgische samenwerking blijft. Niettemin moet worden
aangegeven dat deze doelstelling wordt nagestreefd voor een geheel van begunstigden die
zich op verschillende manieren positioneren ten aanzien van de marktkansen: vaak worden
aan de ene kant van het spectrum producenten aangetroffen voor wie die relatie met de
markt onzeker blijft (bijv. omdat ze hun zelfvoorziening niet in gevaar kunnen/willen
brengen), terwijl er zich aan de andere kant producenten bevinden die resoluut voor een
marktaanpak opteren en een op groei gerichte logica volgen. De organisatie van de
producenten in structuren met een gemengde bestemming (sociaal en economisch) heeft
het antwoord geboden voor de producenten die marktgericht zijn. De expertise en het
sociaal kapitaal die op die niveaus worden ontwikkeld, vormen een belangrijke
troef voor de ontwikkeling van het inclusief en duurzaam ondernemerschap.

T. Hoewel de ondersteuning van de MKMO’s (en eventueel van de grotere bedrijven) die in de
landbouw actief zijn nog altijd weinig aanwezig is in de huidige Belgische ontwikkelings-
samenwerking, is het belangrijk op te merken dat door de hervorming van BTC/Enabel en
door de nieuwe beleidsnota over de ondersteuning van de privésector kansen worden
geschapen om de bevordering van het ondernemerschap sterker uit te bouwen. Het
nieuwe beheerscontract tussen de federale staat en Enabel voorziet een
uitbreiding van de partnerschappen tot andere actoren om meer synergieën tot
stand te brengen die (onder andere) betrekking hebben op Belgische publieke en
privéactoren in de partnerlanden (art. 5 § 4, 5°), naast de uitwerking en de integratie in de
interventies van innoverende instrumenten en benaderingen, met inbegrip van het uittesten
en de ontwikkeling van nieuwe financieringsinstrumenten (art. 5 § 4, 7°).
In dezelfde context kunnen, wat de toegang tot landbouwuitrustingen betreft, verscheidene
samenwerkingsmogelijkheden met Belgische privéactoren nader worden onderzocht. Deze
evaluatie heeft een reeks ondernemingen geïdentificeerd die uitrustingen en diensten
aanbieden die zeer nuttig kunnen zijn voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking maar
die tot nu toe maar weinig naar waarde worden geschat.

87



U. Nieuw paradigma en innovaties in de internationale financiering. Op international
vlak kan melding worden gemaakt van een aanzienlijk aantal innovaties op het gebied van
de financiering van de ontwikkeling die bijzonder relevant zijn voor de ontwikkeling van het
ondernemerschap. Die innovaties zijn echter nog maar weinig gekend en worden door de
Belgische actoren nog minder overgenomen. Het gaat (onder andere) om modellen van
‘blended finance’ (gemengde financiering), de opkomst van kapitaalmarkten in het Zuiden,
het gebruik van risicokapitaal om sociale impact te verwezenlijken, groene obligaties, …

V. Ondersteuningsmaatregelen voor de transportsector. Het Belgische bedrijf African
Drive, dat in Benin actief is via zijn dochteronderneming Baobab zou aanzienlijke
samenwerkingsmogelijkheden kunnen bieden. Het gebruik van zijn logistieke expertise
(voor het goederen- en het personenvervoer) in de concentratiezones van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking zou kunnen helpen om een oplossing te vinden voor
belangrijke logistieke beperkingen. Zo zou een operationele betrokkenheid van African
Drive bij ontwikkelingsacties van filières/ondersteuningsmaatregelen voor filières kunnen
worden overwogen.

Beperkingen 

W. De specifieke institutionele configuratie van de Belgische ontwikkelings-

samenwerking (organisatie en financiering per type actor, niet per thema of per

expertisedomein) maakt het niet gemakkelijk om een gezamenlijk of

gecoördineerd antwoord te geven op de ambitie om een inclusief en duurzaam

ondernemerschap te ontwikkelen. Zelfs indien de ervaringen met de bundeling van
middelen en expertises in stijgende lijn gaan, blijft elke organisatie in de eerste plaats
binnen haar eigen organisatorische logica werken en bepaalt ze haar partnerschappen
uitgaande van die logica. Voor zover deze zal worden behouden (en er zijn maar weinig
aanwijzingen dat dit niet het geval zal zijn), is het belangrijk dat de actoren bij hun
inspanningen om het inclusief en duurzaam ondernemerschap te bevorderen bescheiden
ambities blijven koesteren en zich blijven baseren op wat ze daadwerkelijk beheersen.

X. Nog altijd op institutioneel niveau zijn er uiteenlopende kansen voor de traditionele
actoren van de ontwikkelingssamenwerking om op korte termijn wijzigingen door
te voeren aan hun aanpak en actiedomeinen (meer uitgesproken ontwikkeling van een
geïntegreerde benadering, toenemend belang van acties ter ondersteuning van de
bevordering van een inclusief en duurzaam ondernemerschap). De GSK’s hebben een
wettelijke basis in de wet op de ontwikkelingssamenwerking van 2016 en werden door de
minister voor vijf jaar goedgekeurd (2017- 2021). Zodoende beschouwt DGD deze als een
sterke referentie bij de beoordeling van de actieplannen en de jaarlijkse
uitvoeringsrapporten. Slechts weinig ANGS zijn dus geneigd om zich in een veranderings-
proces te engageren zonder het voorafgaand akkoord van DGD en ze zijn dus gedwongen
om een beroep te doen op andere financieringen als ze veranderingen willen doorvoeren.
Het huidige GSK bevat mogelijkheden voor ‘actualisering’ met het oog op een meer
uitgesproken ontwikkeling van een geïntegreerde benadering. Het biedt daarentegen slechts
weinig referentiepunten die een ‘actualisering’ in de richting van de ontwikkeling van een
duurzaam en inclusief ondernemerschap mogelijk kunnen maken.

Y. De vermindering en de toegenomen onvoorspelbaarheid van de middelen

(subsidies, ...) waarvan de traditionele ontwikkelingsactoren, maar eveneens sommige niet-
traditionele partners, in zeer grote mate afhankelijk zijn, evenals de onderlinge concurrentie
voor die beperkte middelen, betekenen een aanzienlijke rem op de ontwikkeling en
de invoering van nieuwe benaderingen en nieuwe partnerschappen. In een context
van bezuinigingen hebben de betrokken organisaties de neiging om risico’s te vermijden en
zich op zichzelf terug te plooien om in eerste instantie hun verworvenheden en middelen
(met inbegrip van hun menselijke en immateriële middelen) te behouden. Er bestaat geen
onmiddellijke oplossing voor dit probleem behalve misschien de uitwerking van stimulansen
voor die innovaties en een zoektocht naar alternatieve financieringen die vooral voor de
CMO’S interessante pistes kunnen zijn.
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Z. Het gebrek aan kennis en goede praktijken met betrekking tot financieel en

economisch beheer vormt bij talrijke acties een belangrijke beperking, ook al zal
elke actie om succes te kennen evenzo een betere technische beheersing vereisen en
bijgevolg ook een toename van de productiviteit. Globaal gezien kan een gebrek aan
financiële ‘geletterdheid’ (basisbegrip) van de Belgische actoren worden vastgesteld, wat
een noodzakelijke terwijl deze voorafgaande voorwaarde lijkt te zijn, niet zozeer om acties
op dit vlak te ondernemen, maar vooral om zich te kunnen positioneren ten aanzien van de
innovaties in deze sector en om vruchtbare samenwerkingsrelaties te kunnen aanknopen
met gespecialiseerde actoren die echter nog geen (of weinig) banden hebben met de
Belgische ontwikkelingssamenwerking (in Benin en meer algemeen).

AA. Een aanzienlijk deel van de privéactoren met wie contact werd opgenomen en die al actief 
zijn in het land/de regio heeft weinig interesse om samen te werken met de traditionele 
ontwikkelingsactoren wegens de vaak ingewikkelde en veeleisende procedures (die 
vooral ten goede zouden komen aan de grote ondernemingen) en het bestaan van (min of 
meer subtiele) ondersteuningsmechanismen en voorkeursbehandelingen die in de 
ontwikkelingssamenwerking van onze buurlanden aanwezig zouden zijn. Daarbij komt nog 
het grote wederzijdse wantrouwen tussen ontwikkelingsactoren en privéactoren, met 
vooroordelen aan beide kanten.  
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7. Pistes en Aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden pistes en aanbevelingen geformuleerd voor een duurzame strategische 
integratie van de Belgische expertise in de initiatieven ter bevordering van het inclusief en 
duurzaam ondernemerschap. De formulering van de pistes en aanbevelingen volgt in grote 
lijnen dezelfde structuur als de andere hoofdstukken, met eerst en vooral aandacht voor het 
beleids- en strategische niveau en vervolgens voor het operationele niveau. 

Gezien het dubbel perspectief van deze evaluatie (summatief en prospectief), zijn er ook twee 
verschillende soorten pistes en aanbevelingen. We willen daarom een onderscheid maken 
tussen de pistes/aanbevelingen die nauw verband houden met de bestaande [huidige] 
praktijken in het land/in de ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en andere pistes en 
aanbevelingen die veeleer voortkomen uit onze ruimere analyse (de praktijken van andere 
donoren, opinies van actoren die nog niet als partners bij de ontwikkelingssamenwerking 
betrokken zijn, innoverende praktijken, etc.). Ook al richten die aanbevelingen zich tot een 
groep van specifieke actoren, is het daarom in het licht van het bovenstaande van belang om 
te weten dat hun uitvoering vaak de mobilisatie van en een wisselwerking tussen expertises 
afkomstig van verschillende bronnen zal vereisen. 

Tabel 8 : Overzicht van de pistes en aanbevelingen 

Pistes en aanbevelingen Aard Voornaamste 
bestemmeling(en) 

Strategische pistes en aanbevelingen 

R0 Herdefiniëring van het institutioneel landschap van de 
ontwikkelingssamenwerking  

Prospectief DGD 

R1 De promotie van het ondernemerschap moet verder de drie 
verschillende niveaus van ondersteuning omvatten  

Evaluatief/ 
Prospectief 

Alle actoren 

R2 De noodzaak om strategische keuzes vast te leggen m.b.t. 
de promotie van het ondernemerschap, bij voorkeur op 
landenniveau  

Prospectief DGD, Enabel 

R3 Facilitering van de veranderingen in de aanpak en 
actiedomeinen die zijn vastgelegd in de vijfjarenplanning 

Prospectief DGD, ANGS 

R4 Keuze voor een substantiële betrokkenheid in de sector van 
de ondersteuning van inclusief en duurzaam 
ondernemerschap moet gestoeld zin op een duidelijke wil en 
engagement  

Prospectief Alle actoren 

R5 Nood aan de ontwikkeling van een pluriforme benadering die 
gaandeweg complexer kan worden  

Prospectief ANGS, privésector 

R6 Concrete suggesties voor de toepassing van een 
rechtenbenadering in het kader van de promotie van een 
inclusief en duurzaam ondernemerschap  

Prospectief DGD, ANGS 

Operationele pistes en aanbevelingen 

R7 Verderzetting van de steun aan de familiale landbouw via 
een ‘verrijkte’ benadering die de tekortkomingen uit het 
verleden vermijdt  

Evaluatief/ 
Prospectief 

Alle actoren 

R8 Verderzetting van de steun aan het sociaal 
ondernemerschap met een goed beheer van het evenwicht 
tussen sociale en economische doelen  

R9 Specifieke acties op het vlak van de versterking van het 
institutioneel kader waarbij de ervaring van het verleden 
worden meegenomen  

Evaluatief/ 
Prospectief 

Alle actoren 

R10 Noodzaak aan specifieke middelen en maatregelen om de 
samenwerking met de privésector te integreren (onder 

Prospectief Alle actoren 
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Pistes en aanbevelingen Aard Voornaamste 
bestemmeling(en) 

andere noodzaak aan rekrutering van stafleden met een 
ervaring in de privésector, ontwikkeling van nieuwe 
instrumenten en procedures)  

R11 Belangrijke faciliterende taak voor ‘mainstream’ actoren die 
zich niet bezig houden met een samenwerking met de 
privésector  

Prospectief Alle actoren 

R12 Versterking van het imago van de landbouw en het 
ondernemerschap  

Evaluatief/ 
Prospectief 

Alle actoren 

R13 Versterking van de menselijke middelen en van de 
beroepsopleiding  

Evaluatief/ 
Prospectief 

Alle actoren 

R14 Verbetering van de toegang tot structurerende infrastructuur Evaluatief/ 
Prospectief 

Alle actoren 

R15 Versterking van de financiering van het inclusief en 
duurzaam ondernemerschap in de landbouw via onder 
andere een verbeterde functionering van BIO, het verwerven 
van gespecialiseerde competenties en van nieuwe 
instrumenten en aanwendingen van publieke fondsen  

Prospectief Alle actoren 

R16 Integratie van de ketenbenadering als aanpak, rekening 
houdend met bepaalde vergissingen die daarbij regelmatig 
worden gemaakt  

Evaluatief/ 
Prospectief 

Alle actoren 

7.1 Strategische pistes en aanbevelingen 

R0 Naar een herdefiniëring van het institutionele landschap. De initiatieven die de 
laatste tijd worden ondernomen om de privésector met het oog op de verwezenlijking van 
de SDG’s nauwer bij de ontwikkelingssamenwerking te betrekken, impliceren een 
herbepaling van de rollen en taken van alle actoren. De onderstaande aanbevelingen 
hebben geprobeerd om pistes in dit verband voor te stellen, meer bepaald op het niveau 
van de actoren die aanwezig zijn in de ontwikkelingssamenwerking in Benin (voornamelijk 
DGD en de diplomatieke post, BTC/Enabel en de ANGS). Het is zeer waarschijnlijk dat in 
andere partnerlanden vergelijkbare wijzigingen nodig zullen zijn. Bovendien hebben ook 
andere actoren het potentieel om bij te dragen aan de realisatie van de nagestreefde 
doelstellingen, niet noodzakelijk in het kader van de ontwikkelingssamenwerking in Benin, 
maar wel in het breder kader van de internationale samenwerking. Die actoren zijn zowel 
op nationaal als op regionaal niveau actief: BIO, FINEXPO, Credendo, FIT, AWEX, 
sectorale federaties, … Er zullen inspanningen moeten worden geleverd om te
komen tot een grotere onderlinge afstemming tussen hun mandaten, opdrachten 
en programma’s evenals tot een betere aansluiting en samenwerking tussen 
hen. Dit is een werkgebied van vitaal belang, dat echter het kader van de ontwikkelings-
samenwerking overstijgt.  

In een ruimere context zijn er ook denkoefeningen bezig om te komen tot een betere 
coherentie tussen de domeinen van de buitenlandse actie en het buitenlands beleid 
(diplomatie, ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse handel, defensie, …) die eveneens 
implicaties zullen hebben voor de herdefiniëring van het institutionele landschap. 

In zekere zin vormt dit herdefiniëringsproces van het institutionele landschap een 
voorafgaande voorwaarde voor de realisatie van een aanzienlijk aantal van de pistes en 
aanbevelingen die hieronder worden voorgesteld. 

R1 De bevordering van het ondernemerschap moet worden verder gezet op de drie
hierboven vermelde ondersteuningsniveaus59 maar moet op die drie niveaus 
eveneens gedifferentieerde en ‘verrijkte’ benaderingen ontwikkelen. Een intelligente en 
coherente combinatie van de stappen die op die drie niveaus worden ondernomen, lijkt de 

59  Zie hierboven onder hoofdstuk 5.2.2 en ook onder punt P. van hoofdstuk 6.3.2. Het gaat om de ondersteuning van 
de familiale landbouw (niveau 1), de ondersteuning van het sociaal ondernemerschap (niveau 2) en de ondersteuning 
van landbouwbedrijven [landbouwondernemingen] (niveau 3). 
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meest veelbelovende werkwijze maar is tegelijk moeilijk te realiseren, want dit 
veronderstelt een goede samenwerking tussen de betrokken actoren. Om doeltreffend te 
zijn voor de bevordering van het ondernemerschap moeten de acties op niveau 1 met 
acties op niveau 2 worden gecombineerd: het is nauwelijks voor te stellen dat kleine 
producenten marktgerichte strategieën zullen gaan volgen zonder dat dit via 
producentenorganisaties verloopt. Zodoende kan de inclusie van de privésector in de 
ontwikkelingssamenwerking op verscheidene manieren gebeuren. In het bijzonder op het 
derde ondersteuningsniveau zal het belangrijk zijn om een ’win-winaanpak’ te volgen die 
uitgaat van de erkenning van de wederzijdse belangen (zie ook R5). Een duurzame 
integratie van de privésector in de ontwikkelingssamenwerking zal ook een aanpak 
vereisen die de privéactoren op hetzelfde niveau plaatst als de andere actoren (en hen 
niet als “afgeleide” actoren beschouwt die een strategie moeten vervolledigen die hen 
vreemd is). De initiatieven in die zin moeten zich bewust zijn van het feit dat veel 
privéactoren geen ‘vragende partij’ zijn voor een nauwere samenwerking met de 
ontwikkelingsactoren. 

R2 Er bestaat een noodzaak om duidelijker strategische keuzes vast te leggen, bij
voorkeur op landenniveau. De bovenstaande analyse en de ervaringen van andere 
samenwerkingen met de bevordering van een inclusief en duurzaam ondernemerschap 
suggereren dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking idealiter zou moeten kiezen voor 
enkele domeinen, pistes, … waarvoor ze haar expertise verder wenst te ontwikkelen.
Anderzijds en wel wetende dat de beleidsdocumenten slechts zeer weinig aanwijzingen 
geven over de voorkeursdomeinen, dient de bepaling van die prioriteiten bij voorkeur te 
gebeuren op het niveau van de partnerlanden van de ontwikkelingssamenwerking, meer 
bepaald in het kader van de bestaande plannings- of actualiseringscycli (zowel voor de 
gouvernementele samenwerking als voor de ANGS). Zo kunnen de gekozen prioriteiten 
rekening houden met de relevante parameters (locatie, type actie en filière, …) en met 
pragmatische criteria. Zodoende kan bijvoorbeeld worden beslist dat de Belgische actoren 
hun actie in dezelfde zone en domeinen zullen voortzetten. Zelfs met die werkwijze zullen 
ze echter met belangrijke uitdagingen worden geconfronteerd om hun benaderingswijzen 
en hun prestaties te verbeteren door te innoveren en relaties aan te knopen met andere 
actoren etc. (zie R1). In dit verband is het belangrijk op te merken dat de Belgische 
strategische beleidscontext in sommige gevallen niet bepaald gunstig is om de 
betrokkenheid van de Belgische privésector bij de ontwikkelingssamenwerking te 
bevorderen (keuze voor de minst ontwikkelde landen, principe ‘leave no one behind’ , zie 
bevindingen A en C). 

De onderlinge aansluiting en de synchronisering van de verschillende beheerscycli van de 
programma’s en projecten moeten bij die ondernomen stappen een van de belangrijkste 
aandachtspunten zijn (zie ook R10). 

R3 Om een gunstig kader te scheppen voor het hierboven voorgestelde veranderingsproces 
en voor de voortzetting van de synergieën en complementariteiten met andere Belgische 
actoren die in het land aanwezig zijn, zal DGD haar principieel akkoord moeten
geven aan de ANGS die zich in een dergelijk veranderingsproces willen 
engageren, indien dit impliceert dat er wijzigingen moeten worden aangebracht 
aan hun reeds goedgekeurde vijfjarenprogramma’s. Er zal eveneens moeten 
worden vermeden dat een dergelijke verandering een te log proces wordt (bijv. eventuele 
noodzaak om het wettelijk kader te wijzigen) waardoor de ANGS ontmoedigd worden. 
Anderzijds maakt de voortzetting van de synergieën (meer bepaald met BTC/Enabel) deel 
uit van het GSK voor Benin en vormt bijgevolg een prioritaire actie in dat land.  

R4 Indien de volledige ontwikkelingssamenwerking zich meer moet gaan bezighouden met de 
bevordering van het ondernemerschap en met de ontwikkeling van partnerschappen met 
de private marktsector, moet worden vermeden dat deze aanbeveling een nieuwe 
werkwijze wordt waaraan elke actor die in de landbouwsector actief is zonder onderscheid 
moet beantwoorden. De tekortkomingen uit het verleden in de Belgische ontwikkelings-
samenwerking en elders hebben immers bewezen dat een samenwerking met de 
privésector die een simpele contractualisering van diensten overstijgt veeleisend is, 
omdat het een samenwerking betreft tussen twee werelden die elkaar niet goed kennen 
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en op enkele uitzonderingen na geen traditie hebben op het gebied van samenwerking. 
Zo moet een beslissing om zich in die sector te engageren zich baseren op een 
duidelijke wil en een duidelijk engagement, op een degelijke interne analyse van 
de bestaande capaciteiten en van de eisen die een dergelijke aanpak stelt (zie 
ook de operationele aanbevelingen, met name R10) 

R5 Een pluriforme benadering. De ervaringen die in de ontwikkelingssamenwerking in 
Benin en elders werden opgedaan, hebben bewezen dat het in de praktijk wel degelijk 
doenbaar is om ten aanzien van de privésector een ‘pluriforme’ benadering te volgen die 
op het eerste gezicht tegenstrijdige acties en partnerschappen omvat. Er bestaan een 
aanzienlijk aantal voorbeelden van goede praktijken waarbij actoren van de privésector 
en van de ontwikkelingssamenwerking erin slagen om talrijke relaties te beheren en te 
ontwikkelen, de belangen van alle partijen te eerbiedigen en goed om te gaan met de 
‘natuurlijke’ spanningen die tussen hen bestaan. Multi-actoreninitiatieven kunnen in dit 
verband nuttig zijn, initiatieven waarbij de actoren elkaar niet alleen maar dulden, maar 
ook moeite doen om naar elkaar te luisteren, om te proberen het standpunt en
de keuzes van de andere te begrijpen en te respecteren. De ontwikkeling van dit 
soort relaties tot types van geïntegreerde benadering die een gewone contractualisering 
overstijgen, moet bij voorkeur de tijd krijgen waarbij een eenvoudige samenwerking
tot een meer complexe samenwerking evolueert. Indien een dergelijke 
samenwerking succesvol is, kan ze wederzijdse positieve effecten creëren die maar 
moeilijk zouden kunnen worden gerealiseerd door middel van een klassiek 
partnerschap.60 

R6 In verband met het voorgaande punt, moeten de traditionele actoren (en met name de 
CMO’S) eveneens de rol vervullen die hen in de ontwikkelingssamenwerking al sinds lang 
is toevertrouwd en die belangrijk is voor de bevordering van het ondernemerschap, 
namelijk rekening houden met de principes van een ‘rechtenbenadering’ die van
belang zijn in de ontwikkelingssamenwerking, onder andere waardig werk, gender-
gelijkheid, de problematiek rond het grondbezit en de werkgelegenheid voor jongeren. Dit 
moet zowel gebeuren op het niveau van het ontwikkelingsbeleid als op het niveau van de 
initiatieven van niet-traditionele actoren die minder vertrouwd zijn met de ontwikkelings-
samenwerking. De rol van die CMO’S (en van andere ANGS) kan verscheidene vormen 
aannemen, onder andere: 

 pleitbezorging en institutionele/technische ondersteuning van de versterking van het
wetgevend en institutioneel kader met betrekking tot de regulering van de markten;
dit is een ambitieus werkgebied waarvoor de CMO’S bij voorkeur met
gespecialiseerde actoren moeten samenwerken;

 een dialoog (eventueel gekoppeld aan gezamenlijk onderzoek) met actoren van de
privésector (individuele ondernemingen en/of hun federaties) over de rol van de
privésector in het land op het gebied van landbouwontwikkeling of, in een ruimer
verband, bijvoorbeeld over actuele thema’s als de potentiële bijdrage van de
privésector aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de
privatisering van de openbare diensten, de mechanismen van publieke
verantwoording van ondernemingen, …

 operationele partnerschappen tussen privéactoren en CMO’S/traditionele
ontwikkelingsactoren die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de SDGs
(vermindering van de armoede, verhoging van de productiviteit, verbetering van de
voedingssituatie, …) en terzelfder tijd de overwegingen van een rechtenbenadering
in aanmerking nemen.

60  Oxfam, bijvoorbeeld, heeft in dit verband een strategie ontwikkeld; zie bijvoorbeeld: Oxfam Private Sector:

Framework, Policy and Procedures, (2017), die uitgaat van een veelzijdige benadering in de relatie en de dialoog 
tussen de privésector en de CMO’S. 
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7.2 Operationele pistes en aanbevelingen 

De pistes en aanbevelingen die hieronder worden voorgesteld, zijn onderverdeeld in twee 
categorieën: die welke verband houden met de huidige praktijken van de ‘traditionele’ 
ontwikkelingsactoren en die welke innovaties bevorderen (die zowel door traditionele als door 

niet-traditionele actoren moeten worden nagestreefd).61  

7.2.1 In verband met de huidige praktijken van de actoren 

R7 Verwijzend naar R1, zal voor de bevordering van de familiale landbouw een
‘verrijkte’ aanpak moeten worden gehanteerd, die de volgende elementen omvat: 

 het gebruik van gedifferentieerde benaderingswijzen die rekening houden
met de verschillende overwegingen en middelen van de landbouwers, met
inbegrip van de mogelijkheid dat sommige producenten niet over de noodzakelijke
middelen beschikken om hun voortbestaan in de landbouw duurzaam te verzekeren
en moeten worden begeleid om alternatieve strategieën te volgen;

 (staat in verband met het vorige punt) de erkenning dat elke productie-eenheid
in de landbouw complexe strategieën ontwikkelt die verre van een lineaire en
eenvoudige groeigerichte strategie zijn; zo is het onderscheid tussen ‘overlevings-
gerichte landbouwers’ en ‘groeigerichte landbouwers’ doorgaans te simplistisch en
‘homogeniserend’. De strategieën van de meeste landbouwers (met inbegrip van
degenen die marktgericht handelen) zijn vaak ingegeven door het verlangen om het
‘door de maatschappij verwacht gedrag’ te weerspiegelen dat als voornaamste
waarde wordt beschouwd.62 Zo kan de diversifiëring van de inkomensgenererende
activiteiten, bijvoorbeeld, een cruciale strategie zijn om een stabiel inkomen te
verzekeren voor de gezinnen en zou het gevaarlijk zijn de landbouw ertoe aan te
zetten om zich te specialiseren, waardoor ze afhankelijker worden van een markt
waarover ze geen controle hebben. De stappen die in de praktijk worden
ondernomen, moeten deze homogenisering dus vermijden en proberen om zich aan
de vaak complexe en verschillende strategieën van de landbouwers aan te passen;

 de opname in de doelstellingen van de verhoging van de inkomens, die zeer
vaak uitdrukkelijk deel uitmaakt van de doelstellingen die op lokaal niveau worden
nagestreefd en in principe op de interesse van een aanzienlijk aantal producenten
kan rekenen. Rekening houdend met de voorgaande punten, is gebleken dat er
hiertoe nog aanzienlijk veel werk moet worden verricht binnen de ‘klassieke’
interventiedomeinen. Dit omvat onder andere technische vorming in de
landbouwactiviteit die de onontbeerlijke verhoging van de productiviteit en van de
productie mogelijk moet maken om een duurzame toegang tot de markt te
verzekeren. Die technische vorming moet worden gekoppeld aan een opleiding in
bedrijfsbeheer die eveneens op het niveau van de landbouweenheid moet beginnen
en die tot nu toe onderontwikkeld of niet goed doordacht is (niet aangepast aan een
vaak ongeletterd publiek dat in een zeer zwakke onderhandelingspositie zit).
De verhoging van de inkomens zal ook vereisen dat er een betere afstemming is op
de markt (en vaak eveneens met de actoren stroomopwaarts van de productie, wat
doorgaans gemakkelijker zal kunnen worden gerealiseerd via initiatieven van ‘niveau
2’ (zie R8) die producenten in staat stellen zich te organiseren en hun
onderhandelingspositie te versterken. Daarnaast blijven het verzekeren van betere
informatie (bijvoorbeeld voor de meest relevante waardeketens) en een
diversifiëring van de contacten/netwerken zowel op individueel als op collectief vlak
belangrijk als empowermentmechanisme op lokaal niveau;

61  Dit onderscheid leek ons nuttig ook al was het niet altijd gemakkelijk toe te passen. 
62  Kervyn de Lettenhove, M. en A. Lemaître: “Micro-entreprises du secteur informel dans le Mono 
(Bénin) : vers un approfondissement à travers une approche d’économie populaire”, Mondes en
Développement, Vol.46-2018/1, nr. 181. DOI: 10.3917/med.181.0015. 
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 de hierboven beschreven aanpak moet eveneens de mogelijkheden omvatten die

op lokaal niveau aanwezig zijn en vaak worden onderschat. Vaak is er sprake,
vooral onder de vrouwen, van een kennis en een knowhow die niet worden benut en
die een goede en gendergevoelige aanpak gemakkelijk tot ontwikkeling kan brengen.
Daarnaast zijn er in nagenoeg elk dorp wel voorbeelden van personen die erin
geslaagd zich om de hindernissen te overwinnen en om economisch vooruit te gaan.
Het is relatief eenvoudig om te proberen hun ervaring en expertise nuttig en
doeltreffend te gebruiken;

 uit de voorgaande punten blijkt dat een aanpak op het niveau van de familiale
landbouw complex kan blijken en aanzienlijke uitdagingen met zich kan meebrengen
wat de opvolging en de evaluatie betreft. Het is immers belangrijk om prestatie-
criteria te bepalen die de complexiteit van de familiale landbouw terdege
kunnen vatten om zodoende een passende opvolging en aanpassingen
mogelijk te maken. Dit mechanisme zal waarschijnlijk de acties en prestaties op
niveau 2 (ondersteuning van het sociaal ondernemerschap) moeten omvatten die
deze van niveau 1 beïnvloeden (en omgekeerd).

R8 Wat de ondersteuning van het sociaal ondernemerschap betreft, is het belangrijk 
om de acties verder te zetten, en daarbij voordeel te halen uit belangrijke 
verworvenheden uit het verleden. In het licht van de vaststellingen die in deze evaluatie 
werden gedaan, lijken de volgende pistes belangrijk: 

 een goed beheer van het evenwicht tussen de sociale en de economische

doelstellingen waarborgen. Er moet worden uitgegaan van de vaststelling dat de
ondersteuning vaak uitgaat van het opzetten van collectieve structuren (coöperaties,
…) op initiatief van externe actoren, wat impliceert dat er een zekere tijd nodig is om
die te bestendigen. De aanpak wordt trouwens vaak gekenmerkt door een zekere
ambiguïteit waardoor het duurzaam voortbestaan van die associatieve structuren
moeilijk realiseerbaar is;

 de verwerving van competenties en de bepaling van goede ‘technische/
beheerspraktijken’ en van het goed bestuur van de ondernemingen. Acties op
dit domein moeten in een ruimere aanpak worden geïntegreerd, waarbij evenwel
rekening wordt gehouden met de gemengde doelstellingen van die structuren en van
hun leden. Op economisch vlak lijken er belangrijke behoeften te bestaan wat markt- 
en haalbaarheidsstudies betreft. Goed bestuur is een domein waarvoor een
grote nood aan ondersteuning bestaat en waarin de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking moet investeren indien ze het 
ondernemerschap wil bevorderen. Enkele Belgische actoren hebben zich met dit 
type ondersteuning vertrouwd gemaakt; de vergelijkbare acties die in het land al 
werden ondernomen zijn echter vaak te beperkt of niet goed doordacht, want ze 
beantwoorden slechts in zeer beperkte mate aan de realiteit en de behoeften van de 
ondernemingen. De overtuigende ervaring en expertise van sommige Belgische 
privéactoren (als African Drive en Pain Ouidah) kunnen trouwens ook worden benut 
om de kwaliteit van de initiatieven ter verbetering van het ondernemingsbeheer en 
het bestuur van de door de Belgische ontwikkelingssamenwerking ondersteunde 
ondernemingen te versterken (eventueel met bemiddeling van Exchange); 

 de noodzaak van een graduele strategie/aanpak. Vaak houdt de
ondersteuningsaanpak onvoldoende rekening met de tijd die de lokale structuren
nodig hebben om een bepaald werkwijze op te nemen en zich toe te eigenen. De
organisatie van de producenten in functie van de waardeketens lijkt een geschikte
aanpak (zie ook R16) maar ook die aanpak kan geleidelijk gebeuren, aangezien de
mate van complexiteit van de acties kan evolueren. Het spreekt vanzelf dat een
dergelijke strategie zich op goede informatie en goed begrip van de waardeketen
baseert en op uitdrukkelijke inspanningen om indien nodig ongelijke
krachtverhoudingen tussen de actoren van de waardeketen te corrigeren. Tot slot
dient te worden opgemerkt dat in eenzelfde waardeketen doorgaans verschillende
segmenten kunnen worden onderscheiden (voor een arme bevolking, de
middenklasse, …), elk met verschillende kenmerken en vereisten. Zo kan het
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interessant zijn om zich in eerste instantie op het/de minder veeleisende 
segment(en) te richten;  

 in dezelfde graduele logica situeert zich ook de ondersteuning van coöperaties
(of andere structuren met een gemengde bestemming) die met complexere
activiteiten willen starten, bijvoorbeeld verwerking, en daardoor met grotere
uitdagingen worden geconfronteerd, in het bijzonder wat hun economische en
commerciële omgeving betreft. De ontwikkeling van dergelijke activiteiten moet
worden voorbehouden aan structuren die al een zekere maturiteit hebben verworven
met commercieel en technisch beheer en met de participatie van de leden.
Aangezien dit soort acties (wegens hun aansluiting op de markt) belangen kan
nastreven die verschillen van die van de traditionele activiteiten van die structuren
(bijv. de leden hebben er belang bij om duur te verkopen, de verwerkingseenheid
om goedkoop aan te kopen), zijn de wisselwerking tussen die twee structuren, hun
beheerswijzen en hun niveau van toe-eigening (ownership) aspecten waarover goed
moet worden nagedacht;

R9 Ondersteuningsmaatregelen met betrekking tot de versterking van het
institutioneel kader door middel van zeer welomlijnde acties die voordeel halen 
uit de verworvenheden uit het verleden. Het betreft hier een zeer uitgebreid 
actiedomein waarvan de kenmerken en de behoeften doorheen de tijd evolueren. 
Zodoende moeten de Belgische prioriteiten goed gericht zijn op en profiteren van de 
verworvenheden uit het verleden, namelijk: 

 ondanks de moeilijkheden in het verleden, kan de samenwerking met ABBSA worden
hernieuwd, vooral dankzij het dynamisch leiderschap van ABBSA dat vragende partij
is voor een hernieuwing van de samenwerking;

 de versterking van de gemeentelijke structuren. De Belgische ontwikkelings-
samenwerking is zeer aanwezig op het gedecentraliseerde niveau (BTC en CMO’S,
bijvoorbeeld via UVCW/VVSG). Zodoende is België goed geplaatst om de
inspanningen op het vlak van institutionele versterking nog in grotere mate
verder te zetten via traditionele en niet-traditionele actoren. Hoewel de
middelen en de capaciteiten van de gemeenten om uiteenlopende redenen beperkt
zijn, beschikken UVCW en VVSG nog over andere belangrijke competenties die
kunnen worden gemobiliseerd, eventueel met financiële (of andere) ondersteuning
die afkomstig is uit andere bronnen. Er dient te worden opgemerkt dat het voor
UVCW en VVSG niet altijd vanzelfsprekend is om strategische prioriteiten te bepalen
die de Belgische gemeenten die in Benin actief zijn moeten overnemen. Niettemin
vormen de versterkingsacties van de gemeenten nagenoeg altijd een hefboom voor
de ontwikkeling van het lokaal ondernemerschap.

7.2.2 Bevordering van nieuwe initiatieven 

R10 De traditionele actoren van de ontwikkelingssamenwerking die een samenwerking met de 
privésector willen integreren met het oog op de ontwikkeling van een inclusief en 
duurzaam ondernemerschap, moeten bereid zijn om zich te engageren in een 
veranderingsproces waarvan de diepgang zal afhangen van het beoogde niveau van de 
ambities om verandering teweeg te brengen. Het staat in elk geval vast dat ze 
specifieke middelen en maatregelen zullen moeten voorzien:  

 de aanwerving van kaderleden met werkervaring in de privésector of (indien de
ambities groter zijn) de oprichting, binnen de organisatie, van een entiteit die
gespecialiseerd is in de ondersteuning van de privésector, met
gespecialiseerde kaderleden, een eigen werkwijze en een interne cultuur die het
nemen van risico’s gemakkelijker maakt (of zelfs bevordert) en mislukkingen
aanvaardt;

 de uitwerking van mechanismen waardoor actoren van de privésector bij de werking
van de organisatie kunnen worden betrokken (ad hoc of meer gestructureerd advies,
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…), waarbij het grote potentieel wordt benut van vrijwilligers uit de privésector die 
wensen bij te dragen aan de ontwikkeling van het Zuiden of, indien de ambities 
verder reiken, een partnerschapsmodel wordt ontwikkeld dat rekening houdt
met de eigenheden van de privésector: gelijkwaardig partnerschap (wat 
instrumentalisering vermijdt) van lange duur, respect voor de wederzijdse 
doelstellingen en de verschillende belangen (met inbegrip van de commerciële 
doelstellingen), wel wetende dat de doelstellingen van de privéactoren zeer 
uiteenlopend kunnen zijn (zuiver commercieel, strategisch, CSR, streven om de actie 
in het kader van de SDG’s te situeren, …); 

 de invoering van nieuwe instrumenten en procedures die rekening houden
met de realiteit van de privésector en zodoende een grotere flexibiliteit
mogelijk maken (wat de aanpak, de voor te leggen resultaten, de evolutie
van de partnerschappen betreft) in vergelijking met de klassieke
instrumenten van de ontwikkelingssamenwerking (ex ante duidelijk omlijnde
projecten/programma’s die gericht zijn op de verwezenlijking van vastgelegde
doelstellingen). In dit verband hoeven niet noodzakelijk mechanismen te worden
voorzien die volledig “open ended” zijn maar wel flexibel met betrekking tot de
uitvoeringstermijnen, de methoden, de financiering, … die noodzakelijk is om de
beoogde doelstellingen te realiseren.
Er dient tevens te worden opgemerkt dat de ontwikkeling en het beheer van deze
nieuwe set instrumenten en procedures alsook van het portfolio van initiatieven dat
eruit zal voortvloeien, deel uitmaken van de taken van de actoren die actief zijn op
het terrein en van DGD. Dit kan voor DGD een aanzienlijke uitdaging vormen, in het
bijzonder gezien zijn beperkte personeelsbezetting en zijn gebrek aan affiniteit met
deze nieuwe vorm van samenwerking.

De vereiste diepgang van de verandering zal afhangen van de betreffende actor. 
Niettemin zal elk proces van organisatorische verandering veeleisend zijn, waarschijnlijk 
weerstand oproepen en interne stimulansen nodig hebben (vanuit het leiderschap, …) net 
als een gunstige externe context (zie de strategische aanbevelingen hierboven). 

R11 Zelfs indien de traditionele actoren in de toekomst een meer consistente rol kunnen 
spelen bij de ondersteuning van het ondernemerschap, hoeft dit niet noodzakelijk een 
verandering in te houden in de zin die in de voorgaande aanbeveling werd voorgesteld. 
Hun actie als ‘mainstreamactor’ in de meeste situaties zal vooral van 
faciliterende aard zijn ten aanzien van de initiatieven die door de privésector 
worden genomen, namelijk door: 

 de versterking van de technische en organisatorische capaciteiten van de
producenten (afstemming op de marktvraag, productiviteit, ...) die betrokken zijn bij
initiatieven die uitgaan van landbouwbedrijven; dit werk dient bij voorkeur te worden
uitgevoerd in nauw overleg met de betrokken privéactoren;

 de facilitering van de relaties van de producenten met de privéactoren die in de
waardeketens upstream en downstream actief zijn en die met de producenten willen
samenwerken;

 het delen van ervaringen, kennis van het milieu, contacten, … praktijken/attitudes die
moeten worden ontwikkeld en vermeden, ... meer bepaald op verzoek van niet-
traditionele actoren.

R12 Versterking van het imago van de landbouw en van het ondernemerschap –
antwoord op de plattelandsexodus en versterking van het onderwijs. De 
vaststellingen die in Benin in dit verband werden gedaan, zijn zeer vergelijkbaar met die 
in andere landen. Het is wenselijk dat België hierover een standpunt inneemt en actie 
onderneemt. Het kan hierbij gaan om de volgende acties die bij voorkeur worden 
uitgevoerd in samenhang: 

 de versterking van het imago van de landbouw is een piste die zeer belangrijk en
strategisch is gezien het belang van de landbouw voor de sociale en economische
ontwikkeling van het land. De Belgische traditionele actoren zijn zich daarvan bewust
en integreren die overweging in de stappen die ze ondernemen op lokaal niveau.
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Niettemin is een actie die op diverse niveaus plaatsvindt (van het lokale tot het 
nationale niveau) en zich op een meer omvattende en professionele manier met dit 
imagoprobleem kan bezighouden van groot strategisch belang. De traditionele 
actoren kunnen in een dergelijke aanpak een belangrijke rol spelen, maar moeten 
daartoe wel samenwerken met andere (zowel Beninse als Belgische) actoren die 
specialisten zijn op dat gebied;  

 de plattelandsexodus hangt samen met het negatieve beeld van de landbouw en met
zijn geringe rendabiliteit en draagt onder andere bij aan de ontwikkeling van de
satellietsteden. Die stedelijke centra zijn immers gunstige plaatsen voor de schepping
van arbeidsplaatsen in de secundaire en tertiaire sector. Een beleid gericht op ruraal
ondernemerschap mag zich dus niet beperken tot de ondersteuning van de
landbouwsector, maar moet ook de mogelijkheden die zich in de andere sectoren
bieden mee opnemen in het beleid;

 de ontwikkeling van de ondernemingsgeest moet een voornemen zijn dat goed in het
lager en middelbaar onderwijs is geïntegreerd. Het is belangrijk om vanaf nu in te
zetten op de toekomstige generatie want een mentaliteitswijziging kan alleen in een
nieuwe generatie plaatsvinden. Die focus zal ook een invloed hebben op de twee
voorgaande punten (zie ook de volgende aanbeveling).

R13  Versterking van de menselijke middelen en beroepsopleiding. De ontoereikende 
kwaliteit van de menselijke middelen situeert zich op meerdere niveaus en vormt een 
belangrijke bron van zorg die de huidige interventies al in hun aanpak integreren. 
Niettemin is een meer gestructureerde aanpak wenselijk als aanvulling op die acties, met 
name op het niveau van de beroepsopleiding en van de werkgelegenheid. Die moet in de 
eerste plaats uitgaan van de behoeften van de sector (perspectief van een leefbare 
(zelfstandige) beroepsactiviteit, ontwikkeling van een sociaal ondernemerschap) en van 
de lopende initiatieven. BTC/Enabel heeft raamakkoorden met deskundige structuren
als Syntra (Vlaams agentschap voor ondernemingsvorming), VDAB/FOREM en Actiris 
gesloten (of is daarmee bezig) om de beroepsopleiding professioneler te maken. In het 
verleden heeft BTC al met de meeste van die structuren samengewerkt, wat vaak tot zeer 
bevredigende resultaten heeft geleid. Het is de bedoeling van BTC/Enabel om dit soort 
samenwerking te intensiveren en om contacten te leggen met andere actoren die 
verbonden zijn met de bedrijfswereld als FIT, AWEX en de kamers van koophandel –
een voornemen waarvan de uitvoering wordt vergemakkelijkt door het nieuw 
beheerscontract. Gezien de toenemende vraag naar gespecialiseerde expertise 
overweegt ze eveneens een samenwerking met de sectorfederaties.

R14 Verbetering van de toegang tot structurerende infrastructuren: hydro-agrarische 
inrichting en telecommunicatie. De prioritaire domeinen in Benin zijn de wegen--
infrastructuur, de toegang tot elektriciteit, water en telecommunicatie. In de recente 
beleidsnota over de ondersteuning van de privésector wordt gesteld dat België de nadruk 
moet blijven leggen op zijn sterke sectoren en in dit verband worden de landbouw, de 
agribusiness, hernieuwbare energie, havens en logistiek en D4D (Digital for Development) 
vermeld. Behalve in de landbouw is België tot nu toe niet echt aanwezig in die sectoren in 
Benin. Wel heeft de haven van Antwerpen onlangs een langdurig contract ondertekend 
voor het beheer van de Autonome Haven (Port Autonome) van Cotonou.  

In overeenstemming met de recente beleidsnota die hierboven wordt vermeld, maar ook 
met de ervaringen van de Belgische actoren op het terrein en met de lokale beperkingen, 
lijkt de beheersing van het water voor de landbouw, meer bepaald door middel van 
hydro-agrarische inrichting een prioritair actiedomein te vormen; acties die op dit domein 
worden ondernomen kunnen aan de inspanningen voor de versterking van de 
gemeentelijke structuren worden gekoppeld (zie R9).  

De moderne vormen van communicatie dringen steeds meer in de wereld van de 
landbouw binnen en vormen een belangrijk potentieel dat in een aantal acties van VVSG 
en van ARES al werd ontwikkeld. Hoewel de verspreiding van informatie nog altijd slecht 
verloopt, zijn sommige actoren niettemin beter uitgerust dan anderen en halen ze 
voordeel uit die situatie, wat de ongelijkheid alleen maar doet toenemen. De 
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communicatie opnemen in de ontwikkeling van strategieën ter ondersteuning van het 
inclusief en duurzaam ondernemerschap moet bijgevolg een transversale bekommernis 
worden. 

R15 Versterking van de financiering van het inclusief en duurzaam ondernemerschap
in de landbouw. De volgende acties kunnen worden overwogen: 

 verbetering van de werking van BIO. Deze aanbeveling sluit aan bij het proces voor
de wijziging van het institutioneel landschap (zie R0), meer bepaald de intensivering
van de samenwerking tussen BIO en BTC/Enabel en is in overeenstemming met de
uitbreiding van het mandaat van Enabel. Op dit moment brengen de participaties in
en de leningen van BIO aan financiële en privé-instellingen slechts weinig effecten
teweeg voor de kleine landbouwproducenten die krediet aanvragen en die de
voornaamste doelgroep van de ontwikkelingssamenwerking zijn. BIO kan zeker beter
presteren door bijvoorbeeld van haar begunstigden te eisen dat de fondsen die ter
beschikking worden gesteld aan de MKMO’s (bij voorkeur in de actiezones van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking) gerichter worden toegekend, eventueel in
combinatie met de specifieke ondersteuningsmaatregelen die hierboven werden
aanbevolen (onder andere in R7, 8 en 12);

 gespecialiseerde competenties in huis halen (zie ook R10, eerste onderdeel). Een
bevordering van het inclusief en duurzaam ondernemerschap vereist een basiskennis
van de bestaande financiële modaliteiten en van de ontwikkelingen op dit domein. Er
moet een financiële ‘geletterdheid’ worden verworven die de actoren van de
ontwikkelingssamenwerking niet zozeer in staat zal stellen om actief te worden in de
financiële bemiddeling, maar vooral om beter op de hoogte te zijn van de bestaande
mogelijkheden en van de rol die deze kunnen spelen in de bevordering van het
ondernemerschap.

 de invoering van nieuwe instrumenten en gebruikswijzen van de publieke middelen.
Op dit moment wordt de financiering van de ontwikkelingssamenwerking
gekenmerkt door belangrijke innovaties, een ontwikkeling die de Belgische
ontwikkelingssamenwerking niet kan negeren. In dit verband worden de volgende
acties aanbevolen:

o de mobilisering van het potentieel dat door sommige financiële actoren van de
nieuwe generatie wordt geboden. Op dit moment zijn die actoren niet (of zeer
weinig) betrokken bij de financiering van productieve activiteiten in Benin en op
het platteland in Afrika meer in het algemeen. Sommige van die actoren hebben
al een zekere belangstelling te kennen gegeven om zich in Benin te engageren.
Andere recente initiatieven (onder andere Durabilis en Bolero Crowdfunding)
hebben dit stadium echter nog niet bereikt. Ze zouden meer geïnteresseerd
kunnen zijn indien hun engagement zou worden aangevuld met niet-financiële
vormen van ondersteuning (financiering van marktstudies, organiseren en
opleiding van producenten, versterking van andere actoren van de filière, …);

o het strategischer gebruik van de publieke fondsen. De samenwerking met de
profitsector impliceert een gebruik van publieke middelen dat verschilt van de
klassieke subsidiepraktijken. Er kan uiteraard geen sprake van zijn om
ondernemingen te subsidiëren, maar de ondernemingen niet subsidiëren
impliceert niet automatisch dat de middelen niet toch op een intelligente manier
kunnen worden besteed. Een dergelijk gebruik van middelen kan bijvoorbeeld
betekenen dat er ondersteuning wordt geboden voor de beperking van de risico’s
(met name in de minst ontwikkelde landen), dat de wisselwerking tussen de
actoren wordt vergemakkelijkt, dat het ecosysteem en de economische omgeving
worden versterkt en dat het gebruik van overheidsmiddelen een multiplicator-
effect genereert.

 de keuze voor één enkele financiële dienstverlener. Er wordt aanbevolen dat de
Belgische actoren die in een land aanwezig zijn dezelfde financiële instelling kiezen
om hun financiële verrichtingen te beheren en daar gebruik van maken om met die
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instelling te onderhandelen over de uitvoering van sommige acties (krediet, 
samenwerking wanneer waarborgfondsen onderdeel zijn van het opzet) ten voordele 
van de landbouwsector, meer bepaald in de actiezones van de Belgische actoren 
(werkwijze alleen te overwegen in het kader van een ruimere 
dialoog/onderhandeling die alle modaliteiten van een mogelijk partnerschap 
bestrijkt, met inbegrip van de uitvoering van de vorige aanbeveling). 

R16 Het volgen van een filière-aanpak. Een aanpak die partnerschappen met andere
actoren (vaak ‘niet-traditionele’ actoren) van de waardeketen aanbeveelt, is 
verreweg interessanter dan een aanpak die er andere schakels van de keten wil 
in opnemen. Sinds enige tijd werden aanzienlijke ervaringen opgedaan met dit type 
aanpak, waardoor een aantal zeer vaak gemaakte fouten kunnen worden vermeden. 
Zodoende is het voor die aanpak belangrijk: 

 om de nadruk te leggen op een participatieve en inclusieve aanpak (waarbij alle
actoren van de filière worden betrokken, dus ook die welke minder macht hebben),
waardoor de actoren zich het proces en het instrument kunnen toe-eigenen;

 om een aanpak van langere duur te ontwikkelen die de actoren de kans biedt om
vertrouwd te raken met elkaar, om geleidelijk wederzijds vertrouwen te scheppen en
om de noodzakelijke competenties op te bouwen naarmate de actie een grotere
omvang krijgt;63

 om de aanpak vooral op de specifieke eisen en voorwaarden van de toegang tot de
markten te richten, die vaak worden bepaald door machtsverhoudingen tussen
civiele, privé- en overheidsactoren en door de voorkeuren van de consumenten;

 om passende aandacht te schenken aan de rol en de positionering van openbare
instellingen aangezien ze uit hun centrale positie worden weggeduwd;

 om een aanpak voor te staan die de samenwerking impliceert met andere actoren die
mede-investeerders zijn in de keten;

 om eventueel de rol op zich te nemen van ‘facilitator’ (convenor), die zich buiten de
filière positioneert maar door zijn expertise en/of reputatie het vertrouwen van de
actoren krijgt om doelgerichte ondersteuningsdiensten (bijv. opleidingen,
marktstudies, ….) te identificeren, te ontwerpen en te ondersteunen die de prestaties
van de filière verbeteren.

63  Zie onder andere, Analyse de développement des chaines de valeur inclusives pour appuyer les petits producteurs à 
accéder aux marchés agricoles, Informatienota, Europese Commissie, mei 2011, en L’approche filière : Conceptions, 
avantages et risques pour l’agriculture familiale, CSA, november 2013. 
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