
Keynote Aqua for All  
 

1. Hartelijk bedankt dat jullie me uitgenodigd hebben om hier te spreken. Ik 
nam die uitnodiging graag aan omdat ik me verwant voel aan jullie missie en 
werkwijze, ook al lijken, op het eerste gezicht, de verschillen tussen Aqua for 
All en The Broker groot. Aqua for All is een echte praktijk- en doe-organisatie 
die zich richt op schoon water, sanitatie en hygiëne in sub-sahara-Afrika. The 
Broker is géén doe-organisatie. Wij zijn in de eerste plaats een 
kennisorganisatie. Een kennisnet eigenlijk, van experts uit alle delen van de 
wereld. Ons motto is Connecting Worlds of Knowledge. Met onze analyses en 
adviezen richten we ons op strategische vragen die bij overheden, NGO’s en 
bedrijven leven. We verbinden zo de werelden van kennis, beleid en praktijk 
met elkaar. We dagen wetenschappers uit vanaf het begin van hun onderzoek 
na te denken voor wíe hun kennis van nut kan zijn. En beleidsmakers en 
ondernemers zetten we aan om eerder een open oog te hebben voor de 
wetenschappers, en voor de kennis die nuttig is om beleid te formuleren. 
 
The Broker is dus, het woord zegt het al, een kennismakelaar. En daarin ligt 
een denk ik een belangrijke overeenkomst met Aqua for All. Want ook Aqua 
for All probeert verschillende werelden bij elkaar te brengen. De werelden 
van, zoals Sjef het noemde in zijn bijdrage aan de online consultatie, de 
werelden van the Dutch Diamond: de private sector, de overheid, de civil 
society en de kennissector.  

  
2. Een tweede reden dat ik me sterk met Aqua for All verwant voel is dat zowel 

The Broker als Aqua for All veel belang hecht aan inclusiviteit. Het begrip zit al 
in jullie naam. Jullie vechten voor schoon water en sanitair die voor iedereen 
beschikbaar is. Ook dus, of vooral juist, voor mensen die van minder dan 2 
dollar per dag moeten leven.  
Het thema inclusiviteit speelt ook bij ons een centrale rol. Ons nieuwe 
programma over Africa heet Inclusive Economy Africa. En we zijn een ander 
programma aan het opstarten onder de noemer inclusive Economy Europe, 
waarin we de focus leggen op economische en sociale ontwikkelingen op ons 
eigen continent. Beide programma’s komen samen in de grotere context 
waarin we ze proberen te plaatsen, de context van globalisering en 
internationale handel. 
 

3. Inclusiviteit was ook het thema van de consultatie waar ik net aan refereerde, 
de consultatie die we eerder dit jaar voor minister Ploumen mochten 
uitvoeren, samen met het kennisplatform Inclusief Ontwikkelingsbeleid (kort 



gezegd, INCLUDE, Inclusive Development). De centrale vraag die het 
ministerie ons voorlegde was: hoe kan je met je ontwikkelingsbeleid eraan 
bijdragen dat  de economische groei in Sub-sahara Afrika meer inclusief 
wordt. Deze online consultatie is ook de directe aanleiding geweest om mij 
hier voor deze keynote uit te nodigen, want een van die deskundigen die een 
bijdrage heeft geleverd was Sjef Ernes 
 

4. De consultatie diende als voorbereiding van een beleidsbrief die de minister 
binnenkort aan de Tweede Kamer stuurt.  Voor deze consultatie hebben wij 
zo’n 400 mensen gevraagd een bijdrage te schrijven; uiteindelijk zijn er 106 
bijdragen aangeleverd door deskundigen uit 18 verschillende landen, veelal 
ook uit Afrika. Deze bijdragen kwamen van experts vanuit allerlei disciplines 
(zoals economie, conflictstudies en landbouw) en uit verschillende sectoren: 
wetenschap, beleidsmakers, NGOs, en het bedrijfsleven: niet alleen de Dutch 
Diamond, maar ook een Afrikaanse diamond. Alle bijdragen zijn door The 
Broker gesynthetiseerd, samengevat, in twee artikelen. Die zijn, net als de 
afzonderlijke stukken, te lezen op de website. 
Op dit moment legen de verantwoordelijke ambtenaren de laatste hand aan 
de brief.  
 

5. De aanleiding voor de consultatie was actueel. De Afrikaanse economie groeit 
hard de laatste jaren, maar té vaak nog wordt gedacht dat iedereen wel 
meeprofiteert als de economie groeit. Helaas is de praktijk anders. Laat ik een 
voorbeeld geven dat niet over drinkwater gaat, maar wel over water. Een 
aantal van u herinnert zich wellicht nog de droogte die in 2012 Kenia en 
Ethiopië trof. Het leidde vrijwel onmiddellijk tot een grote hongersnood. 
Tegelijkertijd kon je in onze supermarkten gunstig geprijsde sperziebonen 
kopen, die uit die landen kwamen. Voor de productie daarvan is veel water 
nodig. En dat water was vervolgens niet beschikbaar voor de lokale boeren. Je 
kan natuurlijk zeggen dat het goed is dat een land als Kenia naar het westen 
exporteert. Is dat niet de weg naar minder afhankelijkheid en vooral 
economische groei? De wedervraag is dan wel: maar wat nu als een deel, vaak 
een groot deel, van de bevolking daarvan niet profiteert? Hebben we niet een 
grote blinde vlek als we denken dat economische groei van een land 
automatisch zorgt voor armoedereductie, ontwikkeling en een verbetering 
van de leef-condities?  
 

6. In de expertbijdragen aan de consultatie en de samenvattende stukken die we 
naar aanleiding van de consultatie schreven, werd duidelijk dat veel burgers 
in Afrika niet profiteren van de economische groei. Deze groei heeft geen 
einde kunnen maken aan de extreme armoede op het continent. De 



werkloosheid is hoog, met name onder jongeren. En de banen die er zijn, zijn 
vaak van lage kwaliteit en brengen maar net voldoende geld in het laatje om 
het hoofd boven water te houden. De ongelijkheid in de meeste Afrikaanse 
landen is groot; met alle gevolgen van dien. De vele brandhaarden en de 
stromen van Afrikaanse migranten op zoek naar een beter leven in Europa 
zijn hiervan tekenen aan de wand. Veel Afrikaanse landen betalen ook een 
milieuprijs voor die economische groei. Het leefgebied wordt aangetast. 
Bomen worden gekapt ten behoeve van de export of om plaats te maken voor 
landbouw. Of het land waarop ze leven en voedsel verbouwen wordt door 
grote bedrijven opgekocht om te produceren voor Westerse en Aziatische 
afnemers. Of, zoals in Kenia, lager gelegen landbouwgebieden komen door 
irrigatie en afwatering ten behoeve van bijvoorbeeld de sperzieboontelers, 
droog te staan.  

 
7. Ik noemde zojuist niet voor niks het woord blinde vlek. Een belangrijk 

kenmerk van het werk van The Broker is dat we altijd op zoek zijn naar de 
blinde vlekken in dominante visies. Wat voor invalshoeken en mogelijke 
oplossingen worden vergeten? Welke groepen en belangen worden over het 
hoofd gezien? Hebben we echt alle dilemma’s in kaart gebracht? Dat doen we 
door zo goed mogelijk de verschillende invalshoeken en de onderliggende 
belangen naast elkaar te leggen. Dat hebben wij ook gedaan in onze 
samenvatting van de consultatie. De bijdragen gingen over heel veel thema’s, 
die ik hier niet allemaal ga opsommen. 

 
8. In het korte tijdsbestek van mijn verhaal nu, wil ik focussen op een paar 

vraagstukken die relevant zijn voor het werkterrein van Aqua for All. Het ging 
daarbij met name om de vraag welke rol het bedrijfsleven kan en zou moeten 
spelen in het leveren van publieke goederen, zoals water. In onze consultatie 
schrijft Sjef Ernes daar goede dingen over. Het gaat om vragen als: moet je 
drinkwater en sanitatie niet zien als common goods, als publieke goederen? 
Iets dus waar iedere burger recht op heeft, net als lucht die schoon genoeg is 
om in te ademen? Of moet je naar andere aspecten kijken als je wilt dat die 
voorzieningen op een betaalbare en efficiënte manier worden verzorgd. Moet 
je dus niet ook kijken naar wat de markt kan betekenen? Of naar Public 
Private Partnerships. Maar hoe blijf je dan garanderen dat water en sanitatie 
beschikbaar zijn voor de mensen die van minder dan 2 dollar per dag rond 
moeten komen? En hoe moet dit vorm krijgen, en wat is daarbij dan de rol van 
ontwikkelingsgeld? Het is een discussie die op het scherpst van de snede 
wordt gevoerd. Zeker ook wanneer het gaat over water. Tegenstanders van 
privatisering wijzen dan naar de mislukte waterprivatisering in Bolivia, waar 



dit stuitte op massaal verzet. Voorstanders wijzen op de voordelen in termen 
van efficiëntie, innovatie en kwaliteit. Ook in Europa stuitte een initiatief van 
de Europese Commissie om de privatisering van drinkwater gemakkelijker te 
maken op veel weerstand; uiteindelijk hebben burgers door middel van een 
Europees burgerinitiatief deze plannen tegengehouden. 

 
9. In de consultatie is het een en ander gezegd over het nut en wenselijkheid van 

een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven in de sociale sector in 
ontwikkelingslanden. Het ging dan niet specifiek over water, maar over de 
vraag in hoeverre het bedrijfsleven een rol moet krijgen in verstrekking van 
publieke diensten, bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Een belangrijk 
discussiepunt dat naar voren kwam is óf en hóe bedrijven getriggerd zouden 
moeten worden (bijvoorbeeld door donorgeld) om te investeren in de 
toegankelijkheid van deze goederen voor de allerarmsten, als dit misschien 
niet direct rendement oplevert. Een bedrijf kan bijvoorbeeld investeren in de 
zuivering en verkoop van water in rurale gebieden, maar zullen ze dit wel 
doen als ze niet zeker weten of de inwoners dat kunnen betalen?   
Het zijn dit soort complexe vragen die we bij The Broker proberen te 
beantwoorden. Bijvoorbeeld door kennis en best practices uit de ene sector 
toegankelijk te maken voor andere sectoren. 

 
 
10.       Zo zouden we bijvoorbeeld kunnen kijken naar Public Private 
Partnerships waar de afgelopen jaren in verschillende sectoren mee is 
geëxperimenteerd. De watersector en zeker Aqua for All is daarin duidelijk 
een voorloper. PPP’s kunnen een uitkomst bieden voor de eerder genoemde 
dilemma’s; zij bieden een stimulans aan bedrijven om zich in te zetten voor 
inclusieve ontwikkeling.  
Uit de consultatie kwam echter ook kritiek naar voren op PPPs. Want, hoe 
voorkom je dat de prijzen voor water toch niet de pan uit rijzen? En meer 
fundamenteel: is het wenselijk dat bijvoorbeeld een publiek goed als water op 
deze manier toch een commerciële waarde krijgt? Je krijgt dan een enigszins 
voorspelbare discussie tussen voor- en tegenstanders van een grotere rol voor 
de private sector. Maar als je er vanuit een breder of meer overkoepelend 
perspectief naar kijkt, wat The Broker altijd probeert, zie je dat de twee te 
verzoenen zijn binnen een bredere context. PPPs ontstaan namelijk vaak 
vanwege een falende overheid. Maar het paradoxale is dat PPPs overheden 
ook nog meer kunnen verzwakken, omdat die overheden hun legitimiteit 
ontlenen aan de voorziening van publieke goederen. Dit is niet louter een 
‘governance’-probleem, een kwestie van goed managen of meer 



efficiëntie;  het ‘probleem’ is dat de verdeling van publieke goederen idealiter 
plaatsvindt via een democratisch proces. 
 

11. Immers, volgens de klassieke sociale-contractleer ontleent een overheid haar 
legitimiteit aan een rechtvaardige verdeling van de gemeenschappelijke 
goederen (schone lucht, water, vrede etc.); in ruil daarvoor levert elk individu 
een beetje vrijheid in en betaalt het belasting. Faalt een overheid in haar kant 
van het sociaal contract, dan kan een gemeenschap de verantwoordelijken 
wegsturen. Als bedrijven die voorziening overnemen van de overheid, zonder 
dat er daarnaast een democratische structuur is waarin dergelijke 
verdelingsvraagstukken worden beslecht, dan staat de burger buiten spel (en 
dan ontstaan er dus protesten zoals in Bolivia). Het probleem is dat in veel 
ontwikkelingslanden een effectief belastingsysteem ontbreekt en dat 
belastinginkomsten ‘verdwijnen’ naar andere landen, de welbekende 
belastingparadijzen.  
Op basis van de consultatie was de boodschap aan het ministerie dan ook: 
versterk de capaciteit van nationale overheden om effectief belasting te 
kunnen innen, zodat het vraagstuk over de verdeling van publieke goederen 
wordt beslecht in een nationaal democratisch proces. In zo’n samenleving is 
nog steeds plek voor PPPs. Sterker nog: in het gros van de landen wereldwijd 
vindt bijv drinkwatervoorziening plaats op basis van een partnerschap tussen 
overheid en bedrijfsleven. Maar deze keuzes worden dan gemaakt door de 
burgers zelf. 
 

12. Aan het begin van dit verhaal noemde ik Aqua4ll een doe-organisatie. 
Misschien doe ik jullie daarmee onrecht aan. Want Aqua for All weet 
natuurlijk heel goed dat als het om schoon water of hygiëne gaat, je eerst 
ingewikkelde vragen moet beantwoorden. Je moet veel weten over lokale 
machtsverhoudingen. Over economische verhoudingen. Over cultuur. Je moet 
dus praktische en technische oplossingen inbedden in een bredere visie, 
precies zoals Sjef tijdens onze consultatie deed.  

 
13. Wat ik dus vooral wil benadrukken is dat we organisaties zijn die elkaar 

aanvullen. Aqua for All gedreven vanuit een thema, met een focus op de 
praktijk en uitvoering. Maar met het besef dat je dat alleen kan als je ook 
nadenkt over strategie en context. Wij, The Broker, als een kennisnet, een 
organisatie die even gedreven is, met een focus op kennis en brede 
contextanalyses. Maar altijd met het besef dat dit alles alleen van waarde is 
als je er in de praktijk iets mee kan.  

 
Hartelijk dank. 


