Lustrum Symposium NEDWORC30
vrijdag 30 september 2016
PROGRAMMA
13:00 Inloop en registratie
13:30 Welkom en opening speeches
- Inspiratrice Gerry, dagvoorzitter
- Joost de la Rive Box, voorzitter Stichting NEDWORC
- Paul Hassing, voorzitter Vereniging NEDWORC
13:45 Keynote Speakers en discussie
- Kees Biekart, ISS
- Karin Astrid Siegmann, ISS
14:45 Jongeren in de OS sector
- Lise Paaskesen, consultant jongeren participatie

15:00 Pauze
15.30 Workshops
1. Rol van het bedrijfsleven
2. Conflict en migratie
3. Inclusiveness
4. Jongeren - jonge deskundigen in de OS sector
16.45 Plenair: Workshop actiepunten
17.30 Afsluiting en Jubileumborrel

KEYNOTE SPEAKERS
Kees Biekart (ISS) :
Development consultants en activisme voor sociale
verandering

Karin Astrid Siegmann (ISS) :
Towards a new definition of the Northern experts’
role in international development

Kees Biekart is politicoloog en werkt aan het ISS met
studenten uit de hele wereld, die actief zijn op een grote
diversiteit van ontwikkelingsvraagstukken, vaak ook in
sociale bewegingen en direct betrokken bij (meestal
heftige vormen van) sociale strijd. Zijn aandachtsthema is
‘sociale verandering en maatschappelijke actoren’.
Tijdens zijn keynote speech stelt hij de vraag: hoe en in
welke mate zijn consultants bezig met sociale
verandering? Waar liggen de mogelijkheden, en de
beperkingen? Met prikkelende stellingen voor de
workshops.

Karin Astrid Siegmann is Senior Lecturer Labour and
Gender Economics at ISS. As a student, she travelled to
Bangladesh for an internship and was puzzled by the fact
that the white colour of her skin alone led people to
consider her an ‘expert’ on the country’s development. 20
Years later, Walter Mignolo’s (2009) mocking summary
still seems an apt description of the ideas about
‘knowledge’ which underpin international development
cooperation: “[…] the first world has knowledge, the third
world has culture” During her keynote conversation, she
will take a critical look into the value addition of Northern
experts for develop-ment and steps towards a new
definition of their role.

WORKSHOPS
1 | Rol van het bedrijfsleven – Mars, Venus en
Jupiter in Zaken, olv Sophieke Kappers en
Joost de la Rive Box
Sophieke Kappers is overtuigd van het grote belang van
het bedrijfsleven bij het versterken van lokale
economieën. Ondernemers investeren immers vanuit een
lange termijn perspectief. Haar inleiding heeft als titel
“Mars, Venus en Jupiter in Zaken” en belicht kansen voor
samenwerking met het bedrijfsleven vanuit verschillende
gezichtspunten, en de mismatch in de samenwerking
tussen bedrijfsleven en andere actoren. Daarna volgt een
groepsdiscussie over noodzakelijke acties van de

aanwezigen zélf om aan te sluiten bij de kracht van het
bedrijfsleven voor een duurzame economische
ontwikkeling.
Sophieke Kappers is agrarisch ontwikkelingseconoom,
waardeketen expert en adviseur bedrijfsontwikkeling. Ze
werkt vooral met het MKB in Nederland en Afrika, en
onlangs heeft zij twee studies uitgevoerd naar de
samenwerking tussen het bedrijfsleven en NGO’s.
Facilitator Joost de la Rive Box heeft aan een van deze
studies meegewerkt. Hij is expert landbouw-financiering
en financiering van micro- en klein-bedrijven, en heeft
ruime ervaring als evaluator.

2 | Conflict en migratie
olv Jan Reynders en Peter Oomen
Op basis van eigen ervaring in verschillende fragiele staten
en conflictgebieden zal Jan Reynders de discussie openen
over zowel ‘root causes’ en ‘triggers’ van conflict en
migratie. Conflict en migratie beïnvloeden het werk van
consultants op allerlei manieren, o.a. door de verstoring
van programma’s in uitvoering, vernietiging van
opgebouwd werk, onveiligheid voor staf en
gemeenschappen, verandering van geldstromen en
prioriteiten, media attentie, aandacht voor vrede en
veiligheid, inperking van de ruimte voor civil society.

3 | Inclusiveness - Het verschil tussen meedoen en
meepraten, olv Jur Schuurman en Rina Teeuwen
Jur Schuurman analyseert dat het begrip ‘inclusiveness’
vaak beperkt wordt tot 'meedoen': als bepaalde mensen
en categorieën maar meegenomen worden in een
ontwikkelingsprogramma of een landbouw-investering,
dan kunnen we spreken van 'inclusive development'. Deze
zienswijze dreigt hen echter te reduceren tot passieve
ontvangers van hulp, in plaats van mensen die actief
vormgeven aan hun eigen ontwikkeling, met hun eigen
visie en input in een beleidsdialoog. 'Inclusiveness' is ook
‘meedenken’ over die programma's, projecten en
investeringen, door hen die uitgesloten zijn, bijvoorbeeld
over de vraag hóe je 'included' wilt zijn. Dat gaat niet
vanzelf: meepraten over beleid krijg je niet cadeau,

4 | Jongere deskundigen – Toegang tot werk in de
OS sector, olv Lise Paaskesen en Annick Schmeddes
Lise Paaskesen is gespecialiseerd in de toegankelijkheid
voor jongere professionals uit Noord en Zuid tot de OS
Sector. Ze heeft recent een onderzoek gedaan naar de
toegankelijkheid van de Nederlandse OS Sector voor
jongere professionals. Lise zal een inleiding verzorgen
gebaseerd op dit onderzoek.

Tegelijkertijd vraagt conflict en migratie ook om nieuwe
en andere deskundigheid.
O.l.v. facilitator Peter Oomen gaat de discussie daarna
over de inzet van onze eigen kennis en ervaring. Wat wij
kunnen doen we met onze kennis, vaardigheden,
connecties en toegang tot geld en macht? Hoe kunnen we
achterliggende oorzaken inzichtelijk maken? wat kunnen
we doen om oorzaken weg te nemen, en bij te dragen aan
de-escalatie? Hoe kunnen we vluchtelingen – daar en hier
– ondersteunen? Welke deskundigheid hebben we nodig?
Dit gaan we concretiseren naar drie actiepunten voor de
plenaire slotdiscussie.

daarvoor moet je je organiseren, bijv. in een vereniging of
bond. Uiteindelijk is dat bevorderlijk voor échte
(inclusieve) ontwikkeling. Kortom, inclusiviteit heeft twee
niveaus. Jur zal dit toelichten met enkele voorbeelden en
verwijst ook naar zijn bijdrage aan het Nederlandse debat
over inclusiviteit in het ontwikkelingsbeleid, zie
http://includeplatform.net/contribution/nothing-without.
Tijdens de workshop proberen we een aantal actiepunten
te formuleren, waardoor inclusie-gerichte interventies
effectiever worden.
Jur Schuurman is ontwikkelingsgeograaf en opgegroeid in
Argentinië. Hij heeft lang bij Agriterra gewerkt. Zijn
belangstelling gaat uit naar ledenorganisaties, monitoring
en evaluatie en 'land governance'.
Rina Teeuwen is trainer en facilitator, voor community
development at grass-root level.

Annick Schmeddes is eigenaar van "Sustainable Talent",
een wervings- en loopbaanadviesbureau voor banen in de
duurzame sector. Annick zal haar expertise delen over
werkgelegenheid in de duurzame sector en de
toegankelijkheid voor jongeren.
Na deze twee introducties vindt er een groepsdiscussie
plaats over de vraag: Welke concrete acties zijn er nu
noodzakelijk voor de toegankelijkheid van de OS sector
voor nieuwe professionals onder de 30.
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