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Theory of Change Versterking van het maatschappelijk middenveld 

Versterking van het maatschappelijk middenveld in perspectief 
Het voornaamste doel van het Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld (VMM) is bij te 
dragen aan duurzame inclusieve ontwikkeling voor iedereen en het bestrijden van armoede en onrecht 
door de politieke rol van het maatschappelijk middenveld te bevorderen. Hiermee verandert de focus 
van hulp die rechtstreeks gericht is op armoedebestrijding door het verschaffen van diensten of 
producten naar hulp die gericht is op het opbrengen van de onderliggende oorzaken van armoede en 
(gender)ongelijkheid door lobbyen en pleitbezorging. Deze focus op de politieke rol van het 
maatschappelijk middenveld vloeit voort uit een “sociaal transformatieve” benadering van 
ontwikkeling waarbij ervan uit wordt gegaan dat armoede, ongelijkheid en uitsluiting worden 
veroorzaakt door een ongelijke machtsverdeling en dat ontwikkeling een complex, niet-lineair en 
politiek proces is gericht op het veranderen van machtsrelaties.  
 
Maatschappelijk middenveld en ontwikkeling 
Ondersteuning van het maatschappelijk middenveld door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse 
Zaken (BZ) is gestoeld op het beginsel dat een divers en pluralistisch maatschappelijk middenveld 
zowel een doel op zich is als een middel om andere doelen te verwezenlijken; van groot belang voor 
duurzame en inclusieve groei, goed bestuur en verantwoordelijk burgerschap. Het maatschappelijk 
middenveld wordt hier omschreven als de ruimte tussen de overheid, de markt (ondernemingen) en 
het privéleven (familie en vrienden) waarin burgers zich kunnen organiseren om doelen na te streven 
die niet direct gerelateerd zijn aan persoonlijk of financieel gewin, die een grotere groep mensen 
aangaan en die niet noodzakelijkerwijs door de overheid worden geregeld. Het maatschappelijk 
middenveld kent zowel tastbare aspecten, zoals maatschappelijke organisaties, maar ook minder 
tastbare, zoals normen en waarden. In termen van normen en waarden positioneert BZ haar 
inspanningen om het maatschappelijk middenveld te versterken binnen een mensenrechtenkader en 
koppelt deze aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs). Bij het geven van 
financiële steun hanteert BZ hoofdzakelijk een organisatorisch perspectief op het maatschappelijk 
middenveld. Dat neemt niet weg dat individuen een bepalende rol kunnen spelen in het vergroten dan 
wel verkleinen van het middenveld. Het maatschappelijk middenveld wordt gezien als een begrip dat 
wordt bevolkt door een scala aan formele en informele maatschappelijke organisaties, zoals 
professionele ngo's, verenigingen op basis van verwantschap, geloofsgroepen, sociale bewegingen, 
gemeenschapsorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen. Een dergelijke brede definitie van 
maatschappelijke organisaties is noodzakelijk omdat BZ als donor voornamelijk werkt met formele 
maatschappelijke organisaties; andere organisatievormen die zeker ook in niet-Westerse 
maatschappijen ook tot het maatschappelijk middenveld behoren worden dan gemakkelijk uit het oog 
verloren. Het is voor BZ moeilijk om met deze informele maatschappelijke organisaties een relatie op 
te bouwen, maar het ministerie kan andere partijen stimuleren dit wel te doen.  
 
Focus op de politieke rol van het maatschappelijk middenveld 
Bij de versterking van het maatschappelijk middenveld ligt de focus op het bevorderen van de 
politieke rol van maatschappelijke organisaties. In plaats van armoede te bestrijden door het 
verschaffen van diensten en producten wordt getracht de onderliggende oorzaken van armoede en 
ongelijkheid aan te pakken langs de weg van lobbyen en pleitbezorging. Deze focus op de politieke rol 
van maatschappelijke organisaties is zowel urgent als actueel omdat wereldwijd de ruimte voor het 
maatschappelijk middenveld steeds meer aan banden wordt gelegd en er beperkte internationale 
fondsen zijn voor deze rol. Tegelijkertijd zijn in de afgelopen tien jaar maatschappelijke organisaties 
wereldwijd sterker geworden. Organisaties die zich voorheen uitsluitend bezighielden met het 
verschaffen van diensten en producten aan de armen, laten in hun eigen land en op het internationale 
podium steeds vaker hun stem horen om structurele onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen. De 
problemen die zij aankaarten, zoals ongelijkheid, milieuproblemen en extreme armoede, zijn steeds 
vaker met elkaar verweven, zowel hier als daar. Het is derhalve belangrijk om de politieke rol van 
maatschappelijke organisaties op alle bestuursniveaus te ondersteunen, zowel lokaal als mondiaal.  
 
Rationale 
Het beleidskader voor de versterking van het maatschappelijk middenveld bestaat uit twee reeksen 
beleidsinstrumenten die gerangschikt staan onder ‘Power of Voices’ en ‘SDG5-Fonds’ (zie 
onderstaande figuur en tabel). Het volgende verander-pad, dat uit diverse stappen bestaat, is op al 
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deze instrumenten van toepassing. Ten eerste moeten maatschappelijke organisaties over de juiste 
capaciteiten beschikken om strategieën voor krachtige pleitbezorging te kunnen uitvoeren. 
Wederzijdse capaciteitsversterking van maatschappelijke organisaties op dit gebied is daarom een van 
de belangrijkste onderliggende strategieën van het beleidskader. Maatschappelijke organisaties die 
over betere capaciteiten beschikken kunnen strategieën voor pleitbezorging effectiever uitvoeren en 
zo van invloed zijn op de agendabepaling, beïnvloeding van het publieke debat of het veroveren van 
een plek aan de tafel. Dit moet de weg vrijmaken voor positieve veranderingen in de wetten, het 
beleid en de normen van de statelijke actoren, maatschappelijke spelers of ondernemingen ten gunste 
van hen die in armoede leven of op andere wijze gemarginaliseerd worden. Pleitbezorging gaat echter 
nog verder omdat het uiteindelijke doel is dat deze wetten, beleidsmaatregelen, normen en praktijken 
daadwerkelijk worden ingevoerd of toegepast. Dat moet er uiteindelijk voor zorgen dat het leven van 
de mensen hier ook echt beter door wordt. Tot slot is het voor al deze stappen naar structurele 
verandering van belang dat er ruimte (civic space) is voor het maatschappelijk middenveld. In het 
onderstaande figuur wordt deze rationale visueel weergegeven in een flowchart, gevolgd door een 
tabel met de onderliggende aannames. Deze visuele weergave is weliswaar rechttoe rechtaan, maar 
benadrukt moet worden dat pleitbezorgingsprocessen complex en onvoorspelbaar zijn. Vaak wordt er 
dus heen en weer geschakeld tussen de verschillende stappen, afhankelijk van veranderingen in de 
context. 
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Bijdragen aan vreedzame en rechtvaardige samenlevingen 

Inclusieve duurzame ontwikkeling  
Alle mensen, met name gemarginaliseerde groepen, hebben gelijke toegang tot rechten, diensten en kansen. 

 

Beïnvloeden normen & besluitvorming: Maatschappelijke organisaties spelen een 
belangrijke transformatieve rol bij maatschappelijke normen en besluitvorming bij de 

overheid en in de private sector 

Agendabepaling Framing Procedurele 
verandering 

Inclusieve wetten, beleidsmaatregelen, normen & praktijken: Overheid, private 
sector en maatschappelijke groepen houden in hun wetten en beleidsmaatregelen, normen 

en praktijken rekening met de wensen en noden van gemarginaliseerde groepen 

Aannemen Verbeteren Handhaven Blokkeren 

Maatschappelijke organisaties hebben de 
capaciteit en legitimiteit om overheden, 

ondernemingen en maatschappelijke actoren 
op diverse terreinen te beïnvloeden 

 

Activering 

Mobilisering 

Politieke participatie 

Maatschappelijke organisaties worden 
ondersteund en aangevuld in hun 
pleitbezorgingsactiviteiten door hun 
counterparts en/of het ministerie 

 

Financiering 

Bemiddeling 

Invloedssfeer 

Impact op 
lange 
termijn 

Impact op 
middellange 
termijn 

Uitkomsten 

Tussentijdse 
uitkomsten 

Outputs /  
beleidsinstru
menten 

Wetten, regelgeving 
& praktijken stellen 

maatschappelijke 
organisaties in staat 
zaken te bepleiten 

 

 

Overheid, private sector 
en maatschappelijke 
groeperingen zijn in 

staat en bereid met 
maatschappelijke 

organisaties samen 
te werken bij 
besluitvorming 

 

Uiteinde-
lijk doel 

 SDG5-fonds 
Sectoroverschrijdend: 

Bevordering van ruimte 
voor het maatschappelijk 

middenveld 

Power of Voices 

Maatschappelijke 
organisaties pakken de 
inkrimpende ruimte 

voor het 
maatschappelijk 

middenveld aan en 
worden daarbij 

ondersteund door hun 
counterparts en/of het 

ministerie 

 Technische expertise 

Diplomatie 
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Aannames die ten grondslag liggen aan de versterking van het maatschappelijk middenveld 
 Kernaannames 
Over 
ontwikkeling 
 

- Armoede, (gender)ongelijkheid en exclusie worden veroorzaakt door een ongelijke verdeling 
van macht 

- Ontwikkeling is een niet-lineair politieke proces gericht op het veranderen van machtsrelaties  
- Verandering van machtsrelaties is vaak afhankelijk van en/of wordt veroorzaakt door frictie 

en conflict 
- Lokale zeggenschap over ontwikkelingsprocessen is cruciaal voor de inclusiviteit, effectiviteit 

en duurzaamheid van de ontwikkelingsinspanningen 
 

Over de rol 
van het 
maatschappe-
lijk 
middenveld 
 

 

- Maatschappelijke organisaties spelen een cruciale rol bij het veranderen van machtsrelaties  
- Maatschappelijke organisaties hebben 4 onderscheiden politieke rollen bij het veranderen van 

machtsrelaties: 
o Educatief (intern & extern) 
o Communicatief (koppelen van staat & maatschappij) 
o Vertegenwoordigend (vertegenwoordiging & verzet)  
o Samenwerkend (subsidiariteit & coördinatie) 

- Verschillende rollen vereisen verschillende organisatorische vormen (bijv. formeel / 
informeel), capaciteiten en verschillende vormen van legitimiteit 

- Wanneer staten, ondernemingen en maatschappelijke actoren door maatschappelijke 
organisaties onder druk worden gezet of worden geïnformeerd en/of overtuigd, veranderen 
zij hun wetten, beleid en/of normen alsmede hun praktijken om duurzamer, billijker en 
inclusiever te worden 

- Aanname/voorwaarde: Maatschappelijke organisaties hebben ruimte nodig om hun politieke 
rol te kunnen uitvoeren 

- Voorwaarde: Om hun politieke rol te kunnen uitvoeren moeten maatschappelijke organisaties 
lokale wortels hebben en sterk, legitiem en autonoom zijn 

 
Over 
donorsteun 

 
 

- Externe hulp van het ministerie en van (hoofdzakelijke uit het mondiale noorden afkomstige) 
maatschappelijke organisaties kan maatschappelijke organisaties in lage-inkomenslanden, 
lager-middeninkomenslanden en hoger-middeninkomenslanden versterken in hun politieke 
rol via wederzijdse capaciteitsversterking en bijstand bij pleitbezorgingprocessen, waaronder 
het bieden van bescherming in een vijandige omgeving en lobbyen voor meer ruimte voor het 
maatschappelijk middenveld 

- Maatschappelijke organisaties zijn volwaardige politieke actoren en niet slechts instrumentele 
kanalen om hulp te verlenen 

- Het bevorderen van de politieke rollen van het maatschappelijk middenveld vergt een 
context-specifieke aanpak voor de lange termijn, waarin ruimte is voor leren van elkaar, 
vertrouwen en lokale zeggenschap 

- Voorwaarde: De opzet van de hulpketen vormt geen belemmering voor de in het vorige punt 
genoemde aspecten 

 
Beleidsin-
strumenten 

Power of Voices SDG5-fonds 

 - Power of Voices-partnerschappen 
- Voice 
- Accountability Fund 

- Leading from the South 
- Power of Women  
- Women, Peace and Security 
- SRGR Partnerschap Fonds 

 
 
Innovatieve aanpak van het versterken van het maatschappelijk middenveld 
Bij het bevorderen van de politieke rol van het maatschappelijk middenveld is een traditionele top-
down benadering met logical frameworks (logframes) minder geschikt vanwege de complexe en 
onvoorspelbare aard van politieke processen. Er is behoefte aan een flexibele en context-specifieke 
aanpak, waarbij lokale zeggenschap, inbedding en lokale legitimiteit gewaarborgd worden. Donoren 
wordt vaak verweten het tegenovergestelde te doen. Om tegemoet te komen aan deze kritiek zijn in 
het VMM beleidskader een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Ten eerste is de focus op het 
bevorderen van de politieke rol van het maatschappelijk middenveld een vernieuwing op zich 
aangezien niet veel donoren deze aanpak hanteren vanwege de grotere risico's. De 
pleitbezorgingscapaciteit van maatschappelijke organisaties moet hierbij bevorderd worden en zij 
moeten zowel in eigen land als daarbuiten hun stem kunnen laten horen. Een tweede vernieuwing is 
de keuze om te werken met verandertheorieën (ToC) die aangepast kunnen worden aan verschillende 
of veranderende contexten, en op basis van voortschrijdend inzicht. Dit heeft ook gevolgen voor de 
systemen voor planning, monitoring, evaluatie en leren.  
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Naast deze algemene vernieuwingen voegen de beleidsinstrumenten in Power of Voices en het 
SDG5-fonds specifieke aanpakken toe. Om tegemoet te komen aan de kritiek dat de verhouding 
tussen donoren en ontvangers ongelijkwaardig is, omvatten de Power of Voices-partnerschappen, het 
SRGR Partnerschapsfonds, Power of Women en het Women, Peace and Security-programma meer dan 
alleen een contractuele betrekking tussen consortia van maatschappelijke organisaties en het 
ministerie. Er wordt namelijk in partnerschap samengewerkt aan gedeelde doelen en 
verantwoordelijkheden.  

Met het Voice-programma erkent het ministerie dat reguliere hulpprogramma’s er vaak niet in 
zijn geslaagd de meest gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen te bereiken. Er is daarom door 
het ministerie een fonds opgezet (Voice) om deze moeilijk te bereiken groepen te helpen.  

Met het Accountability Fund erkent het ministerie dat vele maatschappelijke organisaties in 
het mondiale zuiden aan kracht hebben gewonnen en rechtstreeks gesteund kunnen worden via onze 
ambassades.  

In het Leading from the South-programma ontvangen vier regionale vrouwenorganisaties 
directe steun zodat zij de internationale vrouwenrechtenbeweging in het mondiale zuiden kunnen 
versterken.  

Daarnaast is het ministerie actief betrokken bij het monitoren en beschermen van de ruimte 
voor het maatschappelijk middenveld, via de posten, ondersteuning van CIVICUS en ICNL en door 
deelname aan internationale initiatieven. 
 
Politieke rollen van maatschappelijke organisaties 
Om te begrijpen hoe maatschappelijke organisaties bijdragen aan het veranderen van machtsrelaties 
ten behoeve van inclusieve ontwikkeling en (gender)gelijkheid, moeten we kijken naar de diverse 
politieke rollen die zij kunnen spelen. Maatschappelijke organisaties kunnen vier met elkaar verweven 
politieke rollen spelen: educatief, communicatief, vertegenwoordigend en samenwerkend. Deze rollen 
worden vaak beschouwd als onmisbaar voor een sterke democratie en als drijvende kracht achter 
goed bestuur. Een vitaal en kritisch maatschappelijk middenveld wordt daarom ook als een op zichzelf 
staand doel beschouwd. Wat betreft hun educatieve rol worden maatschappelijke organisaties 
doorgaans gezien als scholen van democratie waar burgers bijeenkomen om te leren over 
democratische normen, waarden en praktijken. Daarnaast kunnen maatschappelijke organisaties 
diverse maatschappelijke actoren voorzien van informatie en op de hoogte brengen van hun rechten 
en plichten. Wat betreft hun communicatieve rol voorzien maatschappelijke organisaties in 
communicatiekanalen tussen de staat en de maatschappij. In de praktijk onderhouden 
maatschappelijke organisaties vaak sterke banden met de staat, de maatschappij, kennisinstellingen 
en/of besdrijven. In hun rol als vertegenwoordiger stellen maatschappelijke organisaties burgers in 
staat de overheid en ondernemingen in de gaten te houden en op te komen voor hun rechten en 
belangen; zij fungeren daarmee als tegenmacht. Dit kan de participatie van gemarginaliseerde 
groepen vergroten en tevens de transparantie en verantwoording van verschillende actoren 
bevorderen. Tot slot kunnen maatschappelijke organisaties een rol spelen in het samenwerkingsproces 
door zowel met staten, ondernemingen als maatschappelijke groeperingen samen te werken. In deze 
rol kunnen ze fungeren als een alternatieve vorm van bestuur door het bieden van basisdiensten, of 
ze kunnen optreden als bemiddelaar in het politieke debat, waarbij diverse actoren bijeen worden 
gebracht en deskundigheid wordt opgebouwd via hun netwerken.  
 
Ruimte voor het maatschappelijk middenveld 
Een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke organisaties om hun politieke rol te vervullen is 
dat zij daarvoor de ruimte krijgen. Het gaat hier om de ruimte die maatschappelijke organisaties 
hebben om hun politieke rol te vervullen en hun strategieën voor pleitbezorging uit te voeren. Dit kan 
betrekking hebben op individuele burgers, of op de oprichting en het functioneren van 
maatschappelijke organisaties, maar ook op minder tastbare zaken zoals het functioneren van de 
publieke ruimte en het vormen en verspreiden van normen, waarden, maatschappelijk kapitaal en het 
vertrouwen in een maatschappij. Ruimte voor het maatschappelijk middenveld is een urgente kwestie 
aangezien er een wereldwijde trend is om deze te beperken. Veel landen leggen de activiteiten van 
maatschappelijke organisaties en burgerparticipatie aan banden. CIVICUS wijst op verschillende 
belangrijke aspecten van deze trend, zoals exclusieve economische systemen, nepverkiezingen of 
gebrekkig georganiseerde verkiezingen, afzwakkend multilateralisme en de toenemende macht van 
groepen die de rechten van anderen willen inperken.1 Deze kwesties zijn van zeer uiteenlopende aard, 
                                                
1 Bron: CIVICUS state of civil society report 2019 
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maar hebben allemaal met elkaar te maken. Een goed begrip van wat ruimte voor het 
maatschappelijk middenveld is en hoe deze van invloed is op maatschappelijke organisaties is daarom 
essentieel om deze trend te keren.  

Er bestaan diverse opvattingen over wat ruimte voor het maatschappelijk middenveld nu 
eigenlijk inhoudt. Ten eerste: bij sociologische studies wordt gekeken naar de impact van nationale 
contextuele factoren op aspecten van het maatschappelijk middenveld zoals de (financiële) omvang 
van de non-profitsector, leden en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties. Zij wijzen op de 
diverse contextuele factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het maatschappelijk 
middenveld, waaronder religiositeit, economische ontwikkeling en de rechtsstaat. Een positieve 
bevinding is dat een lage economische ontwikkeling en een niet goed ontwikkelde rechtsstaat niet per 
se gepaard gaan met een zwak maatschappelijk middenveld, maar dat de aard ervan lijkt te 
veranderen van formeel naar informeel. Ten tweede: de theorie van de politieke 
opportuniteitsstructuur biedt een model voor het begrijpen van de bedreigingen en kansen voor 
sociale actie in het politieke systeem. Aangetoond wordt dat verschillende maatschappelijke 
organisaties verschillende kansen en uitdagingen hebben in restrictieve omgevingen. Aangezien staten 
en samenlevingen complex zijn en uit diverse lagen zijn opgebouwd, zijn er meestal ook meerdere 
ingangen, zelfs in een restrictieve omgeving. Ten derde, in praktijkgerichte literatuur wordt ruimte 
voor het maatschappelijk middenveld uitgedrukt in indexen voor vergelijkingen tussen landen, waarbij 
mondiale trends worden gesignaleerd en agenda's voor actie worden georganiseerd. Deze indexen 
tonen de omvang van het probleem van de inkrimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld 
aan en zetten het op de (internationale) agenda. De CIVICUS civic space monitor is een belangrijk 
voorbeeld hiervan. 
 
Pleitbezorging door maatschappelijke organisaties  
De politieke rollen van maatschappelijke organisaties leveren de bouwstenen voor concretere 
strategieën voor pleitbezorging door maatschappelijke organisaties. Via pleitbezorging kunnen 
maatschappelijke organisaties invloed uitoefenen op besluitvormers, de stem van gemarginaliseerde 
groepen luider laten klinken en uiteindelijk de ongelijke machtsrelaties die leiden tot het voortbestaan 
van armoede en uitsluiting, aanvechten. Pleitbezorging wordt omschreven als het proces waarin er 
invloed op actoren uitgeoefend wordt om politieke, maatschappelijke en economische veranderingen 
te bevorderen in het algemeen belang. Pleitbezorgingsprocessen kunnen worden verdeeld in drie 
overlappende en niet-lineaire fasen. De eerste is de activeringsfase, waarin individuele burgers 
worden aangesproken en politiek geactiveerd worden. Ten tweede is er de mobiliseringsfase, het 
proces van samenvoegen en betekenis geven. In deze fase fungeren maatschappelijke organisaties als 
medium om individuele zorgen te vertalen in collectieve actie door het mobiliseren van middelen en 
steun en door de boodschap te framen die bij het grote publiek bekend kan worden gemaakt. Tot slot 
is er de participatiefase waarin de gemobiliseerde hulpbronnen en de geframede boodschappen 
worden vertaald in actie in de vorm van een breed scala aan strategieën voor pleitbezorging. 

De pleitbezorging is gericht op grofweg drie groepen actoren: statelijke actoren, marktactoren en 
maatschappelijke actoren. In het kader van versterking van het maatschappelijk middenveld kunnen 
deze actoren aangesproken worden met boodschappen die een brede waaier van onderwerpen 
beslaan, zoals vrouwenrechten, betere systemen voor belastingheffing of het duurzame gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen. Binnen de pleitbezorging zijn er vijf cumulatieve doelen te onderscheiden, 
namelijk agendabepaling, discursieve verandering, procedurele verandering, beleidsverandering en 
gedragsverandering. Bij de agendabepaling gaat het erom bewustwording te kweken en jouw kwesties 
op de politieke agenda te plaatsen. Discursieve verandering refereert aan het framingproces en wil 
zeggen dat de ‘doelwitten’ van de pleitbezorging bij een bepaalde kwestie geleidelijk aan jouw 
terminologie, retoriek en framing overnemen. Procedurele verandering refereert aan de invloed op 
institutionele procedures, bijvoorbeeld door de wijze waarop beslissingen genomen worden te 
veranderen, door nieuwe ruimte voor dialoog aan te boren of door een plek aan de tafel te veroveren. 
Verandering van de wetgeving, het beleid of de normen kan weliswaar een grote overwinning 
betekenen, maar houdt niet altijd ook daadwerkelijke verandering in. De grootste impact wordt dus 
pas bewerkstelligd als de statelijke, markt- en maatschappelijke actoren ook echt hun gedrag 
veranderen.  
 
Capaciteit voor pleitbezorging door maatschappelijke organisaties 
Maatschappelijke organisaties moeten over de juiste capaciteiten beschikken om succesvolle 
strategieën voor pleitbezorging uit te voeren die een stem geven aan gemarginaliseerde en 
gediscrimineerde groepen en die bijdragen aan het verbeteren van hun leven. Het versterken van de 
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capaciteiten voor pleitbezorging is derhalve het belangrijkste beleidsinstrument binnen VMM. Het 
wordt omschreven als een proces waarin bepaalde vaardigheden, ideeën of bronnen worden 
overgedragen of wederzijds uitgewisseld om ontwikkelingsdoelen of sociale rechtvaardigheid te 
verwezenlijken. Bij trajecten voor capaciteitsversterking moeten de volgende beginselen in acht 
worden genomen: aanpakken van machtsrelaties, bevorderen lokale zeggenschap, aanpassen aan 
lokale omstandigheden, voortbouwen op bestaande capaciteiten, verder gaan dan het trainen van 
individuele vaardigheden en hanteren van een flexibele en veelomvattende benadering voor de lange 
termijn. Deze drie elementen (wederzijdse uitwisseling, sociale rechtvaardigheid en beginselen) vatten 
samen wat er in deze ToC wordt voorzien voor capaciteitsversterking. 
 Het is belangrijk voor ogen te houden dat trajecten voor capaciteitsversterking niet moeten 
leiden tot een eendimensionaal organisatiemodel omdat verschillende democratische rollen en 
strategieën voor pleitbezorging verschillende organisatievormen, verschillende capaciteiten en 
verschillende vormen van legitimiteit vereisen. Niet alle organisaties hoeven een professionele NGO te 
worden. Voor bepaalde politieke rollen en strategieën voor pleitbezorging is het zelfs beter om 
informele organisaties te hebben zoals gemeenschapsorganisaties of in losser verband georganiseerde 
netwerken zoals sociale bewegingen. Immers, verschillende maatschappelijke organisaties vullen 
niches waardoor ze juist geschikter zijn om een bepaalde rol op zich te nemen of strategie te hanteren 
dan andere organisaties. In termen van capaciteitsversterking betekent dit dat de trajecten hiervoor 
worden toegesneden op een specifieke organisatorische invulling en specifieke politieke rollen in plaats 
van het uitrollen van een standaard reeks mogelijkheden. Om de beperkingen van specialisering te 
ondervangen moet er bij deze trajecten nagedacht over worden hoe de verschillende maatschappelijke 
organisaties elkaar aanvullen en hoe ze gestimuleerd kunnen worden samen te werken. 
 
Leren en aanpassen 
Aangezien er bij versterking van het maatschappelijk middenveld een Theory of Change-benadering 
wordt gehanteerd vormt leren en aanpassen een belangrijk onderdeel van het programma. Er wordt 
voortgebouwd op de leergerichte aanpak die geïnitieerd werd onder het vorige “Samenspraak en 
Tegenspraak” beleidskader (S&T). Hierbij waren er jaarlijkse Linking & Learning-sessies met 
maatschappelijke organisaties, veldbezoeken, gezamenlijke vergaderingen, lunchseminars, 
tussentijdse evaluaties, IOB-onderzoek naar partnerschappen en een onderzoeksprogramma met 
NWO-WOTRO en INCLUDE naar de aannames die ten grondslag lagen aan de S&T ToC. Al deze 
trajecten hebben waardevolle input geleverd voor zowel de implementatie van het lopende S&T 
beleidskader alsook voor het nieuwe VMM beleidskader. Met name het NWO/INCLUDE-
onderzoeksprogramma zorgde voor een dieper begrip van de complexiteiten die verbonden zijn aan 
het ondersteunen van de politieke rol van het maatschappelijk middenveld.2 De belangrijkste lessen 
die getrokken worden uit al deze leerprocessen, en die ook zijn meegenomen in het Versterking 
Maatschappelijk Middenveld beleidskader zijn: het versterken van het leiderschap van het “Zuiden” in 
het hele programma, een sterkere focus op de ruimte voor het maatschappelijk middenveld, het 
integreren van gendergelijkheid direct vanaf het begin van het programma, het beter managen van de 
verwachtingen in de partnerschapsrelatie tussen het ministerie en maatschappelijke organisaties en 
het structureel inbedden van monitoring, evaluatie en leren in het gehele programma.. 
 

                                                
2 Voor informatie over dit onderzoeksprogramma en de onderzoeksrapporten, zie: 
https://includeplatform.net/theme/new-roles-for-csos-for-inclusive-development/ 


