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Met doen, denken én delen naar 
een verantwoorde exit
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Op de volgende dia ziet u zes teksten, gebaseerd op uitspraken van PI bestuurders die aan mijn onderzoek 

hebben meegedaan. Vóór elke tekst staat een gekleurd rondje.

Lees de zes teksten aandachtig door en kijk of u er iets uit uw eigen praktijk in herkent. Totaal geen 

herkenning, dan laat u het rondje vóór de tekst open, wél herkenning dan zet u in het betreffende rondje 

een kruis. Er is geen goed of fout, het gaat puur om de vraag: herkent u dit bij uw eigen PI? 



Kruis alle teksten aan waarin u de aanpak van uw PI aanpak min of meer herkent 

Om onze partner-daar te helpen, steken we daar zelf de handen uit de mouwen. 
Zoals bouwen of repareren, spullen en/of eten verdelen, stukken schrijven, enz.

We financieren bij de partner-daar geen exploitatiekosten zoals salarissen.

We helpen onze partner-daar door te bemiddelen, contacten te leggen en te 
lobbyen. Bijv. bij de overheid en/of andere organisaties en/of bij financiers/donoren. 

We hebben diepgaande/persoonlijke contacten met de mensen/gemeenschap 
daar.

We vragen onze partner-daar bewijzen zoals bonnetjes/bankafschriften/foto’s/films  
en/of we gaan zelf kijken om te controleren hoe het geld is besteed. 

Een van onze problemen is dat de meeste financiers/donoren geen exploitatie-
kosten willen betalen zoals training en opleiding en salarissen bij onze partner-daar.



Op de volgende dia staan nog eens zes teksten gebaseerd op uitspraken van PI bestuurders. 

Kruis ook hier de teksten aan waarin u iets herkent uit uw eigen praktijk. 

Totaal geen herkenning? Dan zet u geen kruis. Wel herkenning, dan zet u bij een of meer teksten een 

kruis.



Kruis alle teksten aan waarin u de aanpak van uw PI  min of meer herkent

We kennen de problemen daar en weten hoe we die kunnen worden oplossen. Onze 
eigen vakkennis komt daarbij goed van pas (onderwijs, bouw, zorg, (para)medisch, enz.).

Onze partner-daar moet zelf met ideeën komen en met financieringsvoorstellen. Wij 
kiezen dan wat we daarvan willen financieren en onder welke voorwaarden.

We werken stapsgewijs toe naar ons doel. Dat doel is dat onze partner-daar het 
allemaal zelf kan en onze hulp niet meer nodig heeft.

Een van onze problemen is dat het daar allemaal langzamer gaat dan we willen. Als 
we er langer zouden kunnen zijn, zouden we sneller kunnen werken.

Een van onze problemen is dat onze partner-daar geen goede projectvoorstellen 
en/of rapportages stuurt.

We helpen onze partner-daar door er training en opleiding te (laten) geven. 



Tel nu het aantal kruisjes in de gele cirkels en schrijf dat getal in dia 7, in het gele vak. Dus als u twee teksten 

met een gele cirkel ervoor heeft aangekruist, dan zet u een twee in het gele vak. 

Tel ook het aantal kruisjes in de blauwe en in de roze cirkels en zet die getallen in respectievelijk het blauwe 

en het roze vak. 



doen

denken

delen

Tel per kleur het aantal aangekruiste teksten en zet het totaal in het vak 
met dezelfde kleur.



Naast de gekleurde vakken ziet u steeds een werkwoord staan: doen, denken en delen.

Veel mensen en organisaties denken dat PI bestuurders mensen zijn die in ontwikkelingslanden allemaal op 

dezelfde manier werken, namelijk bouwen, graven en spullen verdelen die ze in Nederland hebben ingezameld. 

Maar ik zag in mijn onderzoek dat PI bestuurders ook nog twee andere manieren van werken hebben nl. 1) 

financieren en controleren, en 2) coachen, lobbyen en netwerken. Die drie manieren van werken heb ik doen, 

denken en delen genoemd. PI’s lijken dus behalve doe-het-zelvers ook zakelijk ingestelde financiers te zijn en 

tevens toekomstgerichte coaches en netwerkers. 

Voor alle duidelijkheid: doen, denken en delen moet u niet zien als een etiket, het is niet wat u als PI bent, maar 

het geeft aan hoe u te werk gaat.

Wat mij opviel in mijn onderzoek is dat de Pi’s die ik onderzocht allemaal tenminste twee manieren van werken 

combineerden en dat de meeste ze zelfs alle drie combineerden, dus doen, denken én delen. 

De volgende dia’s gaan over de sterke en de minder sterke kanten van deze drie manieren van werken.



Sterke punten

Doen: handen uit de mouwen

snel werken aan een oplossing

snel zichtbare resultaten

financiering krijgen is relatief eenvoudig



Doen heb ik in mijn onderzoek getypeerd als: handen uit de mouwen. Een sterke kant van doen is dat het 
oplossingsgericht is en snel werken mogelijk maakt. Het geeft ook relatief snel resultaten: spullen in een 
container, een school (ver)bouwen, een waterput graven. Bovendien kun je er relatief eenvoudig financiering 
voor krijgen omdat de meeste projecten niet lang duren, 1-3 jaar.



Sterke punten

Denken: wie schrijft die blijft, wie betaalt bepaalt

handig voor systemen en procedures

nodig voor financiële beheersing en controle

vraag partner-daar is uitgangspunt



Denken heb ik getypeerd als: wie schrijft die blijft en wie betaalt, bepaalt. Een sterk punt van denken is 

dat het handig is voor systemen en procedures. Het gaat vooral om het organiseren en beheersen van 

binnenkomende en uitgaande geldstromen, waarbij in principe wordt uitgegaan van de vraag van de 

partner-daar.



Sterke punten

Delen: the bigger picture

vraag partner-daar is uitgangspunt

veel tijd om inzicht te krijgen in de problemen

gezamenlijke groei door delen van kennis en kunde



Sterke punten van delen zijn dat het vraaggestuurd is en dat het om ‘the bigger picture’ gaat.  Bij deze 

manier van werken neemt het PI veel tijd om inzicht te krijgen in de problemen en de vragen van de partner-

daar, zonder in te grijpen. Het PI-hier focust dus in eerste instantie op begrijpen, invoelen en leren kennen. 

Samen delen van kennis en kunde staat centraal, met voor het PI-hier coachen, bemiddelen en ontwikkelen 

als uitgangspunt.



Zwakke kanten

Doen: handen uit de mouwen

PI-hier bedenkt wat partner-daar nodig heeft

PI-hier kijkt door eigen bril

PI-hier gaat uit van aanbod hier



Een minder sterke kant van doen is de aanbodgestuurde aanpak: het PI-hier bedenkt wat de partner-daar 

nodig heeft. Bij doen is verbeteren het uitgangspunt, waarbij wordt uitgegaan van wat het PI zelf belangrijk, 

interessant of leuk vindt. Denk aan de verpleegkundige die gezondheidsproblemen ziet, aan de leraar die 

onderwijsproblemen ziet, de aannemer die bouwproblemen ziet. Want zo werkt dat nou eenmaal bij ons 

mensen: we hebben allemaal een bepaalde bril op en wat je kent, dat zie je beter. 



Zwakke kanten

Denken: wie schrijft die blijft, wie betaalt bepaalt

partner-daar heeft beperkte invloed

zelf kiezen wat belangrijk is

(te) strenge verantwoordingseisen



Een minder sterke kant van denken is dat het maar beperkt vraaggestuurd is. Twee zaken staan namelijk in 

de weg: het PI-hier wil zelf kiezen wat belangrijk is (filantropisch particularisme). Het andere probleem zijn 

te strenge verantwoordingseisen. Het kan stress veroorzaken en al dan niet opzettelijke misleiding 

uitlokken. Denk bijvoorbeeld aan een bepaalde handigheid in rapporteren wat de donor wil horen.



Zwakke kanten

Delen: the bigger picture

veel tijd nodig voordat resultaten zichtbaar worden

financiering vinden is lastig



Een minder sterk punt van delen is dat het erg lang duurt voordat je resultaten ziet. Het gaat immers om een 

groei- en veranderingsproces bij de partner-daar. En helaas lijken veel donoren daar geen tijd voor te hebben. 

Die gaan voor snelle resultaten, en dan liefst voor fotografeerbare resultaten en tja, hoe fotografeer je innerlijke 

groei en positieve verandering bij de partner-daar?



doen denken delen

Doen, denken en delen – steeds afhankelijk van de situatie – combineren, geeft de 
beste kans op duurzame resultaten.



In de bekende metafoor over armoedebestrijding ‘geef ze een vis of leer ze vissen’ zou je kunnen zeggen dat 

het PI in de doen werkwijze een vis geeft (bouwen, graven en spullen verdelen), in de denken werkwijze geld 

voor een hengel verstrekt (financiering) en in de delen werkwijze assisteert met vismethoden en -technieken 

én het vinden van goede visstekken (coachen, matchen en lobbyen). In die metafoor is een vis nodig om in 

leven te blijven, waarna de visser met de hengel aan de slag gaat, geholpen door kennis van vismethoden en 

vistechnieken. Zo hebben de drie werkwijzen allemaal een eigen functie. Als ze in de juiste mix worden 

toegepast, zouden ze elkaar kunnen versterken door de werkwijze te kiezen die op dat moment het beste bij 

de situatie past. 

Een paar voorbeelden van combinaties.

1. Voor het in goede banen leiden van de financiën lijkt de denken-werkwijze de beste benadering. Immers, 

het PI hier moet verantwoording kunnen afleggen om vervolgens weer fondsen te kunnen werven. Maar als 

partners moeite hebben met het afleggen van (financiële) verantwoording, zou u eerst vanuit de delen 

werkwijze kunnen kijken wat precies het probleem is. Heeft de partner-daar wel ervaring met financiële 

rapportage? Begrijpt de partner-daar dat als u aan uw donoren geen verantwoording aflegt, het steeds 

moeilijker zo niet onmogelijk wordt om fondsen te werven? Kan de partner-daar een betrouwbaar 

boekhoudbureau of accountant vinden? Kan de partner dat betalen? Kortom, zoek eerst naar het ‘waarom’ en 

probeer dan samen een oplossing te vinden.



Een ander voorbeeld. Bij de doen werkwijze wordt door sommige PI’s-hier de partner-daar stelselmatig werk 

uit handen genomen. Dat kan handig zijn, want dan kunt u lekker in uw eigen tempo werken. Maar u kunt ook 

uw kennis en kunde delen en zo de partner-daar laten groeien in kennis en kunde. Kortom zelf doen of training 

(laten) geven? 

Wat we uiteindelijk allemaal willen is bijdragen aan een betere wereld. Dat betekent streven naar duurzame 

resultaten ofwel veranderingen op basis waarvan de mensen daar zelf verder kunnen, zonder ons, zonder het 

PI-hier. En daar komt de exitstrategie om de hoek kijken. Want uw aanpak als PI is in zekere mate bepalend 

voor wat u nalaat, daar, uw nalatenschap als het ware.

Ik wens u veel succes met uw prachtige werk!



De volledige tekst van het onderzoek:

Is een goede exitstrategie het halve werk? Nederlandse Particuliere Initiatieven, hun 
interventies en hun exit in relatie tot duurzaamheid: een kwestie van doen, denken én 
delen
/ M.G. Nooij (MSc)

kan per email worden opgevraagd bij info@spza.org. 

Zet in de onderwerpsregel: Aanvraag these exitstrategie.

Binnenkort (oktober/november 2019) kan de Toolkit Exitstrategie op de website van Partin worden 
gedownload.
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