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Met doen, denken én delen naar 
een verantwoorde exit

/ Martje Nooij



Centraal in deze workshop staat de Toolkit Exitstrategie. We gaan de Toolkit Exitstrategie testen aan de hand van 
uw eigen ervaringen. 

Strategische driehoek van publieke waarde
Voordat we naar de toolkit gaan, eerst even een uitstapje naar de theorie. Ik laat u kennismaken met de 
strategische driehoek van publieke waarde, een model van Benington en Moore.



Draagvlak
(Authorizing environment)

Waarde toevoegen
(Public value creation)

Kennis, kunde en middelen
(Operational capacity)

Naar strategische driehoek van 
publieke waarde / Benington en 
Moore, 2010 



Benington en Moore ontdekten dat wil een organisatie een duurzame bijdrage kunnen leveren aan een betere 
wereld, drie zaken van belang zijn. 

1. Kennis, kunde en middelen
2. Draagvlak (zoveel mogelijk stakeholders die instemmen, steunen, meewerken enz.)
3. Waarde toevoegen (iets toevoegen aan de maatschappij, bijdragen aan een betere wereld)



DRAAGVLAK: belangrijk voor eigenaarschap-daar 
WAARDE TOEVOEGEN: bijdragen 
aan een betere wereld

KENNIS, KUNDE en MIDDELEN: belangrijk voor eigenaarschap-daar

Steun en instemming van
stakeholders zoals doel-
groep, donoren, partners, 
overheid, media, brede 
publiek.

Verbeteringen door aanpak 
oorzaken van armoede en 
ongelijkheid.

Voldoende menskracht en 
know-how en  voldoende 
materiële en financiële 
middelen.



Als we die driehoek gebruiken om naar de partner-daar te kijken dan kunnen we die driehoek als volgt invullen. 

Kennis, kunde en middelen betekent dat de partner-daar over de know how en de middelen beschikt om haar 
taken uit te voeren. Dus een school heeft bijvoorbeeld opgeleide en gemotiveerde leerkrachten, een geschikt 
gebouw en leermiddelen en kundige en betrokken bestuurders.

Draagvlak betekent dat de partner-daar voldoende steun heeft. Bijvoorbeeld er zijn leerlingen, er is toestemming 
van de overheid, er is samenwerking met andere scholen en andere organisaties, er zijn diverse financiers.
Zowel de aanwezigheid van kennis, kunde en middelen als draagvlak zeggen iets over eigenaarschap-daar. Zonder 
know-how en voldoende menskracht en middelen kan de partner-daar geen school runnen. Zonder steun van de 
overheid is er onvoldoende draagvlak en is het lastig om te blijven bestaan. Denk aan wetgeving, maar ook aan 
overheidssubsidie.

Bij waarde toevoegen gaat het om duurzame veranderingen voor de doelgroep/lokale bevolking en voor de 
maatschappij. In ontwikkelingssamenwerking denken we dan aan de aanpak van de oorzaken van armoede en 
ongelijkheid. 
Zonder het toevoegen van waarde is er geen sprake van duurzame veranderingen. Dan is er in feite sprake van 
verspilling van tijd, geld en energie. Ik heb eens een verhaal gehoord over een ontwikkelingsorganisatie die een 
kippenfarm doneerde met hokken, kippen, alles. Het was de bedoeling dat de mensen met die boerderij een 
middel van bestaan zouden hebben. Maar toen ze vijf jaar later kwamen kijken waren de kippen op en woonden 
de mensen in de kippenhokken. 



Die drie hoeken in de strategische driehoek zijn dus alle drie even belangrijk voor een organisatie die iets wil 

toevoegen, die waarde wil creëren, die de wereld een beetje beter wil maken.

Want zonder know how kan een organisatie niet functioneren, zonder draagvlak heeft een organisatie 

onvoldoende bestaansrecht en zonder toegevoegde waarde is er sprake van verspilling van middelen. Op den duur 

staat onvoldoende draagvlak, of onvoldoende know how en menskracht of onvoldoende toevoegen van waarde 

het voortbestaan van de partner-daar in de weg. 

Een voorbeeld. Denk aan een partner-daar die voor haar functioneren financieel geheel afhankelijk is van een PI-

hier en niet in staat is ook zelf fondsen te werven. Als het dan mis gaat met de fondsenwerving bij het PI-hier dan 

heeft de partner-daar een groot probleem. Het gaat dan HIER mis >> kennis, kunde en middelen, maar ook HIER 

>> draagvlak.

Een ander voorbeeld. Denk aan een partner-daar die niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld een 

school die een onderwijssysteem hanteert dat door de overheid niet wordt erkend. Of een gebouw dat niet 

voldoet aan de voorwaarden van daar. Dan schort er iets aan het draagvlak. Dan gaat het HIER mis >> draagvlak.

Mocht u als PI streven naar duurzame resultaten, in de zin van een partner-daar die duurzaam bijdraagt aan de 

gemeenschap of de maatschappij-daar, dan kan die strategische driehoek een handig hulpmiddel zijn om de 

partner-daar tegen het licht te houden.

Hoe staat het met het draagvlak? Hoe staat het met kennis, kunde en middelen? Draagt de partner bij aan een 

betere wereld?



Doen, denken en delen en de dominante ‘d’

In mijn onderzoek kwam naar voren dat er vaak een accent is, de dominante ‘d’. Het ene PI werkt vaker vanuit de 

doen-modus dan de delen-modus, het andere PI werkt meer vanuit de denken-modus-operandi. Die dominante ‘d’ 

heeft invloed op wat je doet, op je exitstrategie en op de kans op duurzame resultaten. 

Stel je hebt ‘doen’ als dominante ‘d’, vraag je dan af of er sprake is van voldoende eigenaarschap bij de partner-

daar. Vraag je af wat er gebeurt als jij stopt met doen. Beschikt de partner-daar dan over voldoende kennis, kunde 

en middelen om - zonder dat jij de handen uit de mouwen steekt - het werk te doen?

Stel je hebt ‘denken’ als dominante ‘d’. Vraag je dan af wat er gebeurt als jij stopt met financieren. Financier je 

zoveel dat de organisatie omvalt als jij stopt met geld geven? Is de organisatie in staat om zelfstandig fondsen te 

werven? Ook dat is een indicatie voor eigenaarschap bij de partner-daar. Bedenk dat voor de meeste organisaties 

geldt dat ze zonder financiële steun van derden hun werk niet kunnen doen. Er moeten salarissen en opleidingen 

worden betaald, er moet een gebouw worden onderhouden, er moet apparatuur worden gerepareerd of 

vervangen. Kijk naar Nederland: scholen en musea hier hebben echt geen verdienmodel dat ze financieel geheel 

onafhankelijk maakt van externe partijen zoals overheden, particulieren, (donor)organisaties of bedrijven. Maar 

ook een grote ngo als Oxfam-Novib werft fondsen in het buitenland en krijgt daar substantiële steun vandaan (41% 

van de totale inkomsten uit fondsenwerving in 2016). Realiseer je dat als jouw PI als donor wegvalt, er in principe 

een andere donor voor in de plaats moet komen.



Stel je hebt ‘delen’ als dominante ‘d’. Vraag je dan af wat er gebeurt als jij stopt met delen. Heeft – mede 

dankzij jouw delen de partner-daar voldoende eigenaarschap om zonder jou verder te gaan en kan de partner 

bijdragen aan een betere wereld? Denk bij eigenaarschap aan draagvlak-daar én aan kennis, kunde en 

middelen. Met andere woorden: is het klaar, is jouw rol uitgespeeld?

Realiseer je dat duurzame ontwikkeling een zaak is van lange adem, zeker als het gaat om veranderingen bij de 

doelgroep/lokale bevolking en in de maatschappij, zoals het aanpakken van de oorzaken van armoede en 

ongelijkheid. Daarvoor zijn sterke lokale organisaties nodig met voldoende kennis, kunde en middelen en 

voldoende draagvlak-daar, beide indicaties voor lokaal eigenaarschap, zodat ze in staat zijn bij te dragen aan 

een betere wereld.



Sterke en zwakke punten van doen, denken en delen

Doen, denken en delen hebben allemaal sterke kanten.



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. De sterke kant van doen is dat het 

oplossingsgericht is en snel werken mogelijk maakt. Het geeft ook relatief snel resultaat: 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. Het sterke 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. Denk aan 

projectvoorstellen, denk aan projectrapportages.



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



Het sterke punt van delen is 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.

Maar … er zijn ook minder sterke kanten aan doen, denken en delen.



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



De  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



De 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



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 dàt

moment het beste bij de situatie past.



Aanbevelingen

- Meer uitgaan van de partner-daar. Meer vraaggestuurd werken.

- Minder aanbodgestuurd werken: Niet uitgaan van de wensen van donoren-hier. Zoek een donororganisatie 

die bij je past. Bovendien: Minder uitgaan van onze eigen wensen/hobby’s/etc. 

- Wissel, afhankelijk van de omstandigheden, doen, denken en delen af.

- Denk in kortetermijn en in langetermijn.

- Onderhoud contact met collega PI’s, leer van elkaar.

- Voorkom ‘hulpverlamming’ en doe een beroep op de kracht van mensen-daar.

- Bedenk wat je als PI wilt nalaten, want dat is waar het om gaat: wat laat je achter?

- Bevorder kennis, kunde en middelen bij partner-daar, dat lijkt verreweg het belangrijkst. Dat wordt ook wel 

capaciteitsopbouw genoemd. Het is zowel het slot als de sleutel tot duurzaamheid.

- Laat stapsgewijs los en blijf de partner-daar gedurende die periode steunen (financieel en/of moreel).

- Na de exit is er een nieuwe relatie met de partner-daar.



De hamvraag: kan een PI het verschil maken?

Uit mijn onderzoek blijkt dat PI’s zeker kunnen bijdragen aan verbetering van de levensomstandigheden van 

mensen-daar. Ook kunnen PI’s door versterking van partners-daar de kans vergroten dat deze organisaties in staat 

zijn bij te dragen aan een betere wereld. Dat dit kleinschalig is, daarvan zijn PI’s zich bewust, ondanks de soms 

hoge ambities. Het gaat om enige invloed op een enkel aspect van armoede op een bepaalde locatie of op een 

enkel aspect van armoedebeleid als je, zoals veel PI’s, over een beperkt bedrag beschikt. 

Uit een onderzoek onder bijna 800 PI’s is gebleken dat gestopte PI’s gemiddeld 18 jaar hadden bestaan. Dat lijkt 

ruim voldoende tijd om samen met een partner-daar aan veranderingen te werken, aan een betere wereld.



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.

mailto:info@spza.org

