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Leiden draagvlakactiviteiten tot gedragsverandering 
en mondiaal burgerschap? En leidt versnippering van 
de verschillende draagvlakactoren tot meer óf minder 
effectiviteit? Deze vragen stonden centraal tijdens het 
tweede Singing a new policy tune-debat op 30 juni. 
 
Bijna honderd mensen van 53 verschillende organisaties waren 
op een mooie zomerse dag naar Ede gekomen voor een seminar 
over draagvlak. In zijn openingswoord benadrukte Jan Donner, 
voorzitter van de Task Force DPRN die de bijeenkomsten financiert, 
dat juist complexe problemen zoals het ontwikkelingsvraagstuk 
een draagvlak in de samenleving vereisen. Sinds het begin van 
het nieuwe millennium is het draagvlakbeleid in Nederland duidelijk 
verschoven van bewustwording en informatievoorziening naar het 
opzetten van kleine projecten door betrokken burgers. Als het aan 
de aanwezigen lag, wordt dit in de toekomst weer omgedraaid. 
‘We smijten het geld liever over de balk aan het amateurisme van 
particuliere organisaties wiens schooltjes staan te verpieteren, in 
plaats van aan professionele organisaties’, zei Donner op enigszins 
schampere toon. 
 
Na de presentatie van het boek Verloren in wanorde van Karel 
van Kesteren en een reactie daarop van WRR-lid Peter van 
Lieshout, werd in een Lagerhuis-setting gedebatteerd onder leiding 
van draagvlakdeskundige Lau Schulpen. Draagvlak begint met 
goede en transparante informatievoorziening, vonden veel van 
de aanwezigen. Alleen Pim de Graaf van Artsen zonder Grenzen 
was het daar niet mee eens. Hij wees op de grote steun die zijn 
organisatie van het Nederlandse publiek krijgt. In wat Artsen zonder 
Grenzen precies voor werk doet, zijn de donateurs helemaal niet 
zo geïnteresseerd. ‘Het hoeft dus niet per se transparant te zijn’, 
aldus De Graaf. Margreet van der Pijl van de relatief jonge 1%CLUB 
was het daar niet mee eens. ‘Dat werkt misschien bij een oude 
generatie. Mijn generatie is echter heel kritisch en wil precies weten 
waaraan ze bijdragen.’ 
 
Hans Beerends, oprichter van de wereldwinkels en auteur van 
diverse boeken over de derdewereldbeweging, gaf aan dat er naast 
informatie ook vooral perspectief moet worden geboden. ‘Ik probeer 

wel eens een ingewikkeld verhaal over handel te vertellen, maar 
dat komt niet aan. Kinderarbeid daarentegen raakt mensen wel. 
Het gaat om hele basale dingen waarmee je grote groepen mensen 
kunt aanspreken, zeker als ze het gevoel hebben dat er perspectief 
is, dat er concrete resultaten binnen handbereik liggen. Uiteindelijk 
moet dat leiden tot internationale wetgeving.’ Als je een duidelijk 
perspectief aanreikt, hoef je volgens Beerends ook niet te veel 
informatie te geven. ‘Als je mensen overvoert met kennis bestaat het 
gevaar dat ze al snel beginnen te denken: deze problemen zijn zo 
groot dat je er toch niks aan kunt doen.’ 
 
Over de vraag over de versnippering van draagvlakactoren 
was iedereen het eens. Minder versnippering leidt niet tot meer 
effectiviteit. De aanwezigen vonden versnippering bovendien een 
negatief woord en kozen liever voor het woord ‘diversiteit’.  
 
In de middag gingen de deelnemers uiteen in werkgroepen en 
kwamen terug met enkele interessante concrete ideeën voor 
draagvlakcampagnes. Zo kwam Henk Holtslag van Connect 
International met het idee om een Twitter-campagne te organiseren 
waarbij telkens in één Twitter-bericht voor een ‘Telegraaf-publiek’ 
het belang voor ontwikkelingssamenwerking wordt uitgelegd. De 
eerste Tweet had zijn werkgroep al bedacht. ‘Wat is mijn belang bij 
ontwikkeling in Tanzania? Als de armoede niet verminderd wordt, 
bestaat de wereld straks uit 15 miljard mensen.’  
 
Ook kwam Holtslag met het idee om de costs of no action door 
te rekenen. Wat gaat het ons kosten als we niets doen aan 
armoedevermindering? Hoe ziet de foto van de aarde er dan over 
vijftig jaar uit? Het Al Gore-verhaal, maar dan over armoede. Over 
wie het gezicht van deze campagne moest worden, was snel 
overeenstemming bereikt: prinses Màxima. 
[Marc Broere] 
 

 
Singing a New Policy Tune is een initiatief van Development 
Policy Review Network, MDF Training & Consultancy, het 
Institute of Social Studies en Vice Versa.

Draagvlak is gebaat bij diversiteit
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