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De meningen die in deze publicatie naar voren worden gebracht zijn die van de 

auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijk de opvattingen van BTC of van het  

Belgisch Ontwikkelingsagentschap. 

Uittrekseks uit deze publicatie mogen gebruikt worden voor niet-commerci±le 

doeleinden en op voorwaarde dat de herkomst en de auteur vermeld worden. 
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De wereld van de internationale samenwerking is volop in  

beweging. Om de mondiale uitdagingen het hoofd te bieden 

volstaan de traditionele ontwikkelingsbudgetten en ïactoren 

vaak niet meer. Daarom kijken overheden en multilaterale  

instellingen steeds vaker naar de private sector als een  

partner in ontwikkelingssamenwerking.  

Deze evolutie vind je ook terug in de Belgische gouvernemen-

tele coºperatie, zij het in een specifieke vorm: het steunen van 

lokale ondernemers in het Zuiden. Essentieel is dat die steun 

gepaard gaat met het versterken van de overheden van de  

betrokken partnerlanden. Want zij kunnen een kader scheppen 

om die steun aan de lokale economie te bestendigen, ook na 

afloop van de Belgische projecten. Om deze aanpak te illustre-

ren trekken we naar Vietnam, Palestina, Benin, Marokko, Zuid-

Afrika, Uganda, Rwanda en Congo. 
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In het jaar 2000 engageerde de wereld zich om tegen 2015 

acht millenniumdoelstellingen te realiseren. Vandaag  

hebben alle overheden zich geschaard achter zeventien 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in 2030 van onze 

aarde een meer leefbare planeet moeten maken. Het belang-

rijkste verschil zit echter niet in het aantal. De millenniumdoel-

stellingen waren vooral gericht op hulp van westerse  

overheden aan de gezondheidszorg en het onderwijs in de 

minst ontwikkelde landen, terwijl de nieuwe doelen mikken op 

de wereldwijde uitdagingen waar alle landen voor staan, zoals 

economie en klimaat. Daardoor gaat het niet langer om een 

agenda van overheden, maatschappelijke organisaties en  

filantropen, maar om een wereldwijde strijd waarin iedereen 

verantwoordelijkheid draagt, ook de bedrijfswereld.  

Ook op andere fora wordt volop gezocht naar een goede  

complementariteit met de private sector. Voor bedrijven zijn 

er immers tal van rollen denkbaar in de internationale ontwik-

kelingsagenda: als financier van projecten, als maatschappe-

lijk verantwoorde ondernemer, als correcte werkgever, als cor-

recte belastingbetaler, enzé Voorbeelden zijn het Busanpro-

ces (over een doeltreffende ontwikkelingssamenwerking), de 

Internationale Arbeidsorganisatie (met haar Agenda voor 

Waardig Werk) en de OESO (met goede-praktijkhandboeken). 

Vanzelfsprekend geeft dat ook geregeld aanleiding tot felle 

discussies. Toen de Europese Commissie ï mede door de 

sterk gekrompen budgetten voor internationale samenwerking 

in een aantal Europese landen ï tal van maatregelen voorstel-

de om bedrijven sterker te betrekken bij ontwikkelingssamen-

werking wezen ngoôs en kritische stemmen meteen op de  

gevaren van een dreigende privatisering van basisdiensten als 

onderwijs, gezondheidszorg of drinkwater.   

In die mondiale tendens zoekt ook Belgi± volop zijn weg. In 

2014 werd de strategienota De Belgische ontwikkelings-

samenwerking en de lokale priv®sector: ondersteuning van 

een duurzame, menselijke ontwikkeling goedgekeurd. Die 

bouwt verder op de nieuwe Wet betreffende de Ontwikkelings-

samenwerking van 19 maart 2013.  
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De rode draad is het versterken van de lokale priv®sector in 

de partnerlanden, niet als einddoel maar als hefboom om  

armoede, uitsluiting en ongelijkheid te bannen. Letterlijk: ñOm 

tot een inclusieve, eerlijke en duurzame economische groei te 

komen, wil Belgi± in zijn acties vooral focussen op het lokale 

ondernemerschap, de sociale economie en het cre±ren van 

waardige arbeidsplaatsenò.  

 

Minister De Croo   É Ryan Rodrick 

Als doelgroep spreekt de nota dus over lokale en regionale 

MKMOôs (micro, kleine en middelgrote ondernemingen) en 

over lokale en nationale overheden die voor een gunstig  

ondernemersklimaat moeten zorgen.  

Meer dan 90% van de bedrijven in de wereld zijn MKMOôs en 

die zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar ook voor 

inkomsten voor de overheid in de vorm van belastingen en  

taksen. Dat zijn de broodnodige middelen die die overheden 

dan weer kansen geven om hun herverdelende taak te vervul-

len op vlak van onderwijs of gezondheidszorg. Ook huidig  

minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo 

bevestigde herhaaldelijk deze aanpak. ñGeen enkel land heeft 

zich enkel dankzij ontwikkelingshulp uit de armoede getrokken. 

Duurzame economische groei is een belangrijke katalysator 

van ontwikkeling. Priv®ondernemingen zorgen voor werkgele-

genheid en betalen belastingen waardoor lokale overheden 

middelen verwerven om infrastructuur te bouwen, zoals  

scholen, ziekenhuizen en wegen. Onze inspanningen kunnen 

de context cre±ren waarbinnen bedrijven in het Zuiden meer  

kansen krijgen om te groeien, te investeren, hun productie-

capaciteit uit te breiden en werkgelegenheid te scheppen." 
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Laten we beginnen met de meest recente vorm van samen-

werking: projecten van BTC (de Belgische Ontwikkelings-

samenwerking), waarbij de overheid van het partnerland  

gesteund wordt om een ondernemersvriendelijk klimaat te  

cre±ren voor startende bedrijven. In Vietnam loopt het project 

óBusiness Incubatorsô al iets langer, in Palestina is het net  

gestart. Incubators zijn óbroedplaatsenô waar lokale, vaak  

startende bedrijfjes kantoorruimte, juridisch advies, start-

kapitaal, training of coaching kunnen krijgen.  

Sinds het openstellen van de economie kent Vietnam een  

grote groei. De laatste jaren is die echter afgenomen en een 

van de redenen hiervoor is het gebrek aan technologische  

innovatie. Daarom wil de overheid startende ondernemingen in 

de sector S&T (science & technology) beter ondersteunen.  

Samen met de Belgische coºperatie is het BIPP-project  

opgezet (Business Incubators Policy Project) dat loopt van 

2014 tot 2019. Partner is het Vietnamese ministerie van  

Wetenschap en Technologie en het doel is structuren uit te 

bouwen die jonge innovatieve bedrijfjes zuurstof geven.  

ñDe start was niet eenvoudig en het heeft tijd gekost om de  

vele Belgische en Vietnamese juridische en bureaucratische 

hindernissen uit de weg te ruimenò, legt Niels De Block uit. 

ñMaar nu zit het project in een stroomversnelling. De twee  

geplande óbroedplaatsenô hebben inmiddels hun businessplan 

en staan in de startblokken. Het eerste is gekoppeld aan een 

groot onderzoeksinstituut in Hanoi en het tweede aan de  

technologische universiteit van Ho Chi Minh Stad. Beiden zijn 

gestart met het huisvesten en begeleiden van een aantal  

bedrijfjes.ò 

Ondertekening van de samenwerking met drie incubatoren  
op 22 september 2016 É  BTC 
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Een tweede pijler van het project is het opzetten van een 

óFonds voor Innovatieô waarop startende ondernemingen met 

een goed businessplan een beroep kunnen doen. Eind 2016 

zouden de eerste projecten geselecteerd worden. Zoôn  

financi±le duw in de rug kan bijvoorbeeld aangevraagd worden 

om een patentaanvraag te bekostigen, een marktonderzoek te 

doen of een prototype te realiseren. Met dit fonds kunnen ook 

andere broedplaatsen elders in Vietnam opgestart worden.  

Intussen staat een gelijkaardige aanpak in de steigers in  

Palestina. 97% van de Palestijnse economie bestaat uit kleine 

ondernemingen en vele jongeren dromen ervan een eigen 

zaak te beginnen. Vaak missen zij de kennis en het startkapi-

taal om er effectief werk van te maken. Tien jaar geleden was 

er al een Europees project om IT-studenten aan Palestijnse 

universiteiten te helpen om start-ups te cre±ren. De idee±n 

waren vaak goed, maar de opvolging en de coaching  

ontbraken waardoor vele projecten vastliepen.  

Daarom startten het Palestijnse ministerie van Nationale  

Economie en de Europese Unie in 2015 het Business  

Start-up Incubators Project (BSIS) op, met BTC als initiatief-

nemer en uitvoerder. Het doel is om de bestaande IT Centres 

of Excellence in zes Palestijnse regioôs te reactiveren en uit te 

bouwen tot óbroedplaatsenô waar startende ondernemingen  

terecht kunnen. Ditmaal zowel in de pre-broedfase ï van goed 

idee naar businessplan ï als in de verdere uitbouw van hun 

onderneming. Momenteel is het team gestart met boot camps 

en andere initiatieven om potenti±le ondernemers beter op te 

sporen (met een accent op jongeren en vrouwen) en om  

voldoende coaches op te leiden.  

 

 

Startmoment in Bethlehem É BTC 


