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1. Managementsamenvatting 
 
Scope 
  
In het huidige programma is Oxfam Wereldwinkels (OWW) afgestapt van één op één 
beïnvloeding van beleidsmakers en is de aanpak verlegt naar een netwerk-aanpak. OWW 
heeft – ten tijde van deze evaluatie – 51 vertegenwoordigingen in organisatienetwerken. De 
Werkgroep Coroporate Accountability (WGCA), VOICE en Beyond Chocolate zijn de 
belangrijkste 3 organisatienetwerken naar middelen en tijd voor de 
beleidsbeïnvloedingsinspanningen van OWW. De interactie van OWW met deze 3 
organisatienetwerken wordt daarom in 3 case-studies onderzocht in deze evaluatie. 
 
Wederzijdse meerwaarde 
 
Via het kader van Kenis en Cambré1 wordt in deze evaluatie diepte aangebracht in deze 3 
cases. We leren dat OWW inzet op de juiste netwerken om aan beïnvloeding te doen waarbij 
zowel OWW als het organisatienetwerk een wederzijdse meerwaarde bieden. In de WGCA 
worden middelen gepoold om onderzoek te doen en een coalitie gesmeed om de macht van 
het getal te laten spelen. OWW biedt binnen de WGCA heel wat 
organisatienetwerkcompetenties zoals integreren, structureren en het opbouwen van 
vertrouwen tussen de organisaties in het netwerk. In VOICE worden ook middelen gepoold 
waardoor de Cacaobarometer mogelijk wordt die gedragen is door een brede groep van 
CSO’s. Een relatief kleine financiële bijdrage zorgt hier voor een publicatie met impact op de 
cacao-sector. OWW brengt hier ook netwerkcompetenties binnen zoals integreren, 
structureren en vertrouwen opbouwen. Beyond Chocolate heeft de meerwaarde dat ze een 
diverse groep aan belangen en spelers uit de cacaoketen samen aan tafel zet. Het zorgt voor 
een dialoog met de meest machtige spelers in de keten en kan  potentieel voor een enorme 
schaalvergroting zorgen voor gecertificeerde chocolade. De meerwaarde van OWW zit hier 
minder op de netwerkcompetenties maar eerder op het binnenbrengen van expertise rond 
zorgplicht en leefbaar inkomen.  
 
Effectiviteit en duurzaamheid 
 
Kan OWW ook wegen? Voor VOICE en WGCA geven de geïnterviewde betrokkenen de indruk 
dat OWW sterk weegt op de besluitvorming en de integratie van de posities. Voor Beyond 
Chocolate is dit minder sterk uitgesproken. Binnen de groep van CSO’s moet de dynamiek om 
met één stem te spreken zich nog verder ontwikkelen.  
 
Is er sprake van een duurzame samenwerking? Bij VOICE zijn de voorwaarden om een verdere 
duurzame relatie uit te bouwen verzekerd. Zowel bij Beyond Chocolate als bij de WGCA zijn 
er voldoende elementen aanwezig om de keuze voor deze organisatienetwerken te 
rechtvaardigen. Maar het is nog te vroeg om te oordelen dat alle voorwaarden vervuld zijn 
om een duurzame relatie te verzekeren. Die relaties moeten immers de nodige stresstesten 
nog doorstaan. 
 

 
1 Kenis en Cambré (2019): Organisatienetwerken – de organisatievorm van de toekomst, Pelckmans Pro 
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Efficiëntie 
 
Wat VOICE en WGCA betreft kunnen we stellen dat door via deze organisatienetwerken te 
werken OWW tegen een lagere kostprijs een even groot of groter effect kan bereiken. Wat 
Beyond Chocolate betreft, is het voor deze evaluatie te vroeg om daarover te oordelen. Voor 
Beyond Chocolate en voor de CSO-groep van Beyond Chocolate moet goed gekeken worden 
of er voldoende effect op het terrein kan genereerd worden. 
 
Opportuniteiten ter verbetering  
 
Deze evaluatie toont aan dat OWW aan kracht kan winnen als ze zich binnen het nieuwe kader 
van Oxfam België buigt over haar rol ten opzichte van zowel bedrijven als politici. Die rol zal 
variëren naargelang de actor waarmee en de context waarin Oxfam België in interactie gaat, 
en zal tegelijk een coherente rol-set zijn.  
 
De bespreking van de rol van OWW kan niet losgezien worden van de bespreking van een 
expliciete, gedeelde en testbare veranderingstheorie (TOC). De competenties om een testbare 
TOC te construeren zijn duidelijk aanwezig. De vertaalslag van een testbare TOC naar een 
expliciete  afstemming tussen de diensten om samen een rol te spelen in het in de praktijk te 
brengen van die TOC is onvoldoende. Dit kan alleen opgelost worden door dit in een  
collectieve bespreking over diensten heen binnen Oxfam België op te pakken. 
 
De afwezigheid van KLP in elk van de cases is een werkpunt voor de komende jaren. De keuze 
voor een discursieve vertegenwoordiging2 is niet opportuun omdat het de autonomie van de 
KLP om hun eigen verandering re realiseren de facto afneemt. Waarom zouden KLP niet de 
competenties hebben en verder kunnen ontwikkelen om hun eigen verandering te realiseren 
in alliantie met organisaties zoals VOICE of arena’s zoals Beyond Chocolate? Oxfam België kan 
in samenwerking met andere actoren die hier ervaring in hebben KLP versterken om die rol 
op te nemen. 
 
Tenslotte kan een intern afgestemd afwegingskader een element zijn in het verder 
ontwikkelen van een netwerkaanpak. Het analysekader van Kenis en Cambré kan hier 
inspiratie voor bieden.   

 
2 Discursieve vertegenwoordiging  van KLP = Een vertegenwoordiging van het discours van KLP. 
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2. Scope van de evaluatie 
 
Oxfam Wereldwinkels (OWW) verkoos bij aanvang van het DGD-programma om haar 
beleidsbeïnvloedingswerk via netwerken te gaan organiseren. Om deze keuze tussentijds te 
evalueren wil men nagaan of men de keuze op de juiste manier implementeert. Met deze 
leervraag wil OWW de opgedane ervaringen in netwerken van de afgelopen 2 jaar 
consolideren en vandaaruit verder groeien in hun rol. De analyse-eenheid is de interactie van 
OWW met de netwerken waaraan ze deelneemt. 
 
Daarom besteden we in het analysekader eerst aandacht aan de dynamieken van 
organisatienetwerken. Dat biedt houvast om de verschillende cases systematisch te 
onderscheiden. Tenslotte besteden we in ons analysekader aandacht aan de routes van 
beleidsbeïnvloeding die netwerken, hun leden en OWW kunnen volgen. 
 
Met dit analysekader beschrijven we 3 cases namelijk de Belgische Werkgroep Corporate 
Accountability, het Europese Voice-netwerk en het Belgische Multi-Stakeholder-Initiatief 
Beyond Chocolate. 3 verschillende cases die elk een kant van OWW in netwerken belichten. 
Via deze cases proberen we een antwoord te geven op de volgende evaluatievragen: 
 
Is het werken in netwerken efficiënt voor OWW? 

1. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van OWW? 
2. Kan OWW hier aan voldoen? 
3. Wat is de verhouding tussen kosten en baten? 
4. Welke toegevoegde waarde haalt OWW uit de netwerken? 

 
Is het werken in netwerken effectief voor OWW? 

1. Kan OWW de standpuntbepaling beïnvloeden? 
2. Heeft het werken in netwerken bijgedragen tot het realiseren van de politiek agenda 

van OWW? 
 
Is het werken in netwerken relevant voor OWW? 

1. Zet OWW in op de juiste netwerken? 
2. Sterktes en zwaktes van de netwerken? 
3. Wat is de meerwaarde van OWW voor de netwerken? 
4. Wat is de meerwaarde van de netwerken voor OWW 

 
Hoe zit het met de duurzaamheid van het werken in de netwerken? 

1. Hoe duurzaam zijn onze relaties met de netwerken 
2. Is de interactie van met de netwerken ingebed in het werk van organisatie of vooral 

afhankelijk van persoonlijke contacten? 
3. Zijn de voorwaarden vervuld om  een duurzame samenwerking te verzekeren. 

a. Wat zijn voorwaarden voor een duurzame samenwerking in netwerken.  
b. De governance-vorm is aangepast aan de noden 
c. Er is aangepast netwerkleiderschap 
d. Kan het netwerk middelen mobiliseren. 
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3. Methodologie. 
 
Op basis van een evaluatiekader dat onder “het analysekader van de evaluatie” wordt 
beschreven worden semi-gestructureerde interviews afgenomen met sleutelfiguren die 
aangegeven worden door de 2 trekkers van OWW in de 3 geselecteerdecases. Door een 
verscheidenheid aan sleutelfiguren te bevragen krijgen we een zo volledig mogelijk beeld.  
 
Deze evaluatie heeft plaatsgevonden tijdens de nationale lockdown in april en mei 2020 en 
de afwerking van de finale versie van het evaluatierapport gebeurde in juni 2020.  
 
De evaluator is ervan overtuigd dat – lockdown of niet -  de conclusies en aanbevelingen 
dezelfde zouden zijn. 
 
Om collectief leren mogelijk te maken tijdens de evaluatie zijn 2 online momenten 
georganiseerd met een bredere groep. Zowel mensen van OWW uit de diensten P&Z, 
communicatie, beweging, als uit OSOL en uit OFT zijn uitgenodigd. Door de 
lockdownmaatregelen hebben we tijdens deze momenten niemand van OFT bereikt. 
Aangezien ze enkele keren genoemd worden in de evaluatie is het van belang dat de 
managementrespons een antwoord biedt op hoe OWW en Oxfam België de aanbevelingen uit 
deze evaluatie gaan bespreken met OFT.  
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4. Het analysekader van deze evaluatie 
 
Het analysekader brengt voor de 3 cases diepte in het type netwerken en de uitdagingen van 
de netwerken waaraan OWW deelneemt. Het brengt ook diepte aan de paden van 
beïnvloeding die gevolgd worden door het netwerk. En tenslotte probeert het reliëf te krijgen 
in de rol die OWW speelt in het netwerk. 
 
4.1 Organisatienetwerken 
 
Definities 
 
“We spreken van een netwerk als er sprake is van een begrensde groep van minimaal drie 
actoren tussen wie een bepaalde vorm van relatie aanwezig of afwezig is” 
 
Kenis en Cambré onderscheiden 3 soorten netwerken.  

1. Een lerend netwerk waarin organisaties kennis, informatie en expertise delen. De 
kosten voor deelnemende organisaties zijn beperkt. De autonomie van de organisatie 
wordt niet aangetast omdat er geen verplichtingen zijn. De organisaties zijn niet 
afhankelijk van elkaar. De meerwaarde ligt in de beschikbaarheid van nieuwe 
informatie. 

2. Een netwerk van gedeelde diensten is er op gericht om het gezamenlijk creëren van 
een product of dienstverlening. Bepaalde producten of diensten die niet tot de kern 
behoren van de deelnemende organisaties kunnen zo efficiënter geproduceerd 
worden. Een voorbeeld is een gemeenschappelijke HR of IT-dienstverlening. Hier 
worden schaalvoordelen gebruikt. De samenwerking zit niet op de kerncompetenties 
van de deelnemende organisaties waardoor de autonomie slechts marginaal aangetast 
wordt. De hoge afhankelijkheid tussen de organisaties geldt alleen maar voor de 
gezamenlijke diensten. 

3. Een organisatienetwerk gaat over een manier om dingen te doen die geen zelfstandige 
organisatie voor mekaar zou krijgen. De deelnemende partijen engageren zich in de 
kern van hun activiteiten. In deze vorm van samenwerking verliezen alle organisaties 
een stuk van hun autonomie. Ze worden verwacht in hun primaire proces dingen 
anders te doen. Ze hebben elkaar nodig. Een organisatienetwerk is gericht op 
effectiviteit en niet op efficiëntie. 

 
Uitdagingen van organisatie-netwerken 
 
Kenis en Cambré schatten de slaagkansen van organisatienetwerken op 20%. En lijsten 10 
uitdagingen op van organisatienetwerken: 

1. Het bereiken van consensus over de missie en de doelstellingen van het 
organisatienetwerk. 

2. Een cultuurclash of botsende institutionele logica’s. 
3. Verlies aan autonomie 
4. Coördinatiemoeheid 
5. Vertrouwen ontwikkelen 
6. Obstakels voor performantie en verantwoordelijkheid afleggen (freeriders) 
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7. Complexiteit van het management 
8. Onevenwicht in de machtsverhoudingen 
9. Gebrek aan organisatorische competentie tot samenwerking 
10. Duurzaam in stand houden van het netwerk 

 
Dynamiek van differentiëren en integreren. 
 
De beperkte slaagkans heeft volgens Kenis en Cambré te maken met de complexiteit van de 
noden waar een organisatienetwerk voor wordt opgericht. Ze stellen dat de kansen op succes 
verhoogd worden door het maximaliseren van differentiatie en integratie. 
 
Differentiatie gaat over de samenstelling van het netwerk: wie moet betrokken worden en 
wie niet? Waarbij Kenis en Cambré stellen: “betrek zoveel partners als nodig, maar niet meer 
dan dat”. Deze differentiatie zorgt voor de kracht van het organisatienetwerk. Door de 
verscheidenheid aan invalshoeken worden oplossingen mogelijk.  
 
Integratie gaat over de samenhang in het netwerk. Hoe groter de differentiatie  hoe moeilijker 
het ook wordt om verbinding tot stand te brengen. Integratie is de noodzakelijke voorwaarde 
van een goed functionerend organisatienetwerk. Bij deze uitdaging waarschuwen Kenis en 
Cambré voor formalisering, het ontneemt autonomie van de deelnemende organisaties en dit 
zal er eerder voor zorgen dat organisaties afhaken. Een sterk verbindend element is de kracht 
van het gemeenschappelijke doel waar een sense of urgency aan gekoppeld moet zijn. 
Netwerkleiderschap en netwerkgovernance met heldere rollen zien Kenis en Cambré als 
cruciaal om de integratie te realiseren. 
 
Governance van een organisatienetwerk 
 
Een organisatienetwerk is een groep van actoren die erg beducht zijn op hun soevereiniteit, 
erg van elkaar verschillen wat cultuur en professionele achtergrond betreft en uit actoren 
bestaat met soms tegengestelde belangen.  De aansturing van een organisatienetwerk 
noemen Kenis en Cambré “governance”. Meer specifiek gaat het om: “afspraken over en 
structuren voor beslissingsbevoegdheden en samenwerking om middelen toe te wijzen en om 
de gezamenlijke activiteiten te coördineren en op te volgen doorheen het netwerk als geheel. 
 
Kenis en Cambré onderscheiden 3 governance-vormen 

1. In een zelfregulerend organisatienetwerk: zonder administratieve entiteit, participatie 
in netwerkmanagement door alle partijen, meest eenvoudige vorm van organisatie. 

2. Leiderorganisatienetwerk: de administratieve entiteit is een belangrijke netwerkpartij. 
Sterk gecentraliseerd netwerk. Essentieel is de legitimiteit van de organisatieleider. 
Het nadeel is dat de organisatieleider zijn eigen agenda kan hebben en macht heeft 
over andere netwerkleden. 

3. Netwerk Administratieve Organisatie: er wordt een afzonderlijke entiteit gecreëerd 
met de taak om het organisatienetwerk te managen en de activiteiten te coördineren. 
De NAO staat los van het primaire proces, het heeft de exclusieve opdracht om het 
netwerk te besturen. Vaak is bij een NAO sprake van een bestuursraad waarin alle 
leden vertegenwoordigd zitten. 
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Er zijn ook mengvormen mogelijk. Zoals een NAO die wel op het primaire proces zit en verder 
gaat dan de exclusieve opdracht om te besturen. 
 
De keuze voor een governance-vorm hangt af van de situatie. De situatie wordt bepaald 
volgens Kenis en Cambré door 

1. De mate van vertrouwen tussen de leden. Ook netwerken met weinig vertrouwen 
kunnen functioneren als ze de gepaste governance-vorm kiezen. 

2. Het aantal netwerkleden. Hoe meer leden hoe meer noodzaak tot integratie en 
coördinatie.  

3. De mate van doelconsensus.  Ook bij een relatief lage doelconsensus is het mogelijk 
om functionerende netwerken te hebben. Mits de gepaste governance-vorm wordt 
gekozen, die methodisch werkt naar meer meer doelconsensus en integratie van 
verschillende standpunten. 

4. De behoefte aan netwerkcompetenties. Dat zijn competenties die zich bevinden op 
het niveau van het netwerk: verstrekken van informatie over het netwerk, aanvragen 
van subsidies voor de werking van het netwerk, onderhouden van infrastructuur in 
functie van het netwerk 

 
Dynamiek van efficiëntie versus inclusie 
 
De behoefte aan efficiëntie is normaal. Maar een gevoel van efficiëntie kan op gespannen voet 
staan met het betrekken van alle partijen. Hoe meer partners betrokken hoe langer het 
besluitvormingsproces. Wat kan leiden tot burn-out  als de betrokkenheid zijn tol begint te 
eisen. En dit kan tot grote verschillen leiden in betrokkenheid van subgroepjes die doorzetten 
en anderen die afhaken. 
 
Dynamiek van interne versus externe legitimiteit 
 
Interne legitimiteit tussen de leden betekent dat de leden elkaar zien als legitieme 
organisaties waarbij ze de samenwerking met elkaar als een meerwaarde zien. Externe 
legitimiteit is dat de buitenwereld het netwerk erkent. De spanning tussen interne en externe 
legitimiteit komt tot uiting wanneer de noodzaak van het netwerk om zich te profileren de 
individuele profilering van leden ten nadele komt. Het is kwestie om in deze dynamiek steeds 
evenwichten te vinden. 
 
Dynamiek van flexibiliteit versus stabiliteit 
 
Stabiliteit is een sleutelfactor voor het behoud van interne en externe legitimiteit. Flexibiliteit 
van netwerken geeft het voordeel om snel te kunnen inspelen op een veranderende context. 
In zelfregulerende netwerken krijgt flexibiliteit de overhand. In NAO en het 
leiderorganisatienetwerk ligt de nadruk op stabiliteit. 
 
4.2 Dynamieken van beleidsbeïnvloeding. 
 
Het Raam van Overton. 
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Rutger Bregman beschreef in  De Correspondent op 14/05/20203 dat 
het tijd is dat voor sommige ideeën recht naar het centrum van de 
macht kan gegaan worden en gepraat over hoe ze institutioneel aan 
te pakken. Hij beschrijft dit aan de hand van het Overton-window4.  
 
“Joseph Overton werkte voor een neoliberale denktank5 en streed 
jarenlang voor lagere belastingen en een kleinere overheid. Hij vroeg 
zich af hoe – in de loop van de tijd – het ondenkbare onvermijdelijk 
werd. Stel je een venster voor zei Overton, waarbinnen de ideeën 
vallen die op een bepaald moment als acceptabel of zelfs populair 
worden gezien. Politici moeten binnen dit raam blijven, willen ze 
worden herkozen. Wil je daarentegen de wereld echt veranderen 
dan moet je dat hele raam verschuiven. Hoe? Door aan de flanken te 
duwen. Door onredelijk, onuitstaanbaar en onrealistisch te zijn” 

Tekening 1: overton 
 

Rutger Bregman betoogt dat het Raam van Overton onmiskenbaar is verschoven.  
 
“Een obscure grafiek van een Franse econoom werd de de slogan van Occupy Wall Street (‘Wij 
zijn de 99 procent’), Occupuy Wall Street legde de basis voor een revolutionaire 
presidentskandidaat, en Bernie Sanders trok andere politici zoals Joe Biden weer zijn kant op.” 
 
“Eén ding is zeker”, alsdus Rutger Bregman,”op een gegeven moment is het niet meer genoeg 
om tegen de randen van het Raam van Overton te duwen. Op een gegeven moment is het tijd 
om de mars door de instituties te maken – om de eens zo radicale ideeën naar het centrum 
van de macht te brengen. Ik denk dat die tijd nu gekomen is”  
 
Routes van beleidsbeïnvloeding 
 
In dat zelfde artikel haalt Bregman het boek “Difficult Women” van Helen Lewis aan. “Lewis 
laat zien dat er in iedere beweging verschillende rollen te spelen zijn, en dat er veel 
ongemakkelijke allianties en compromissen nodig zijn. Zo bracht de Britse strijd voor het 
vrouwenkiesrecht talloze difficult women samen. Van visvrouwen tot aristocraten van 
bakkersmeisjes tot Indiase prinsessen. De complexe alliantie hield nét lang genoeg stand voor 
de triomf van 1918: het stemrecht voor vrouwen boven de dertig, met bezit. Inderdaad eerst 
alleen stemrecht voor gepriviligieerde vrouwen.”  
 
“Het bleek een verstandig compromis”, schrijft Bregman “want na die eerste stap werd de 
volgende onvermijdelijk algeheel vrouwenkiestrecht in 1928.”  
 
Er zijn dus haaien en dolfijnen nodig. Boksers en dansers. Namers & shamers en organisaties 
die een samenwerking aangaan met de bedrijven die ze willen veranderen. Er zijn er die de 
inside track gebruiken (dolfijnen, dansers, samenwerkers) en die de outside track gebruiken 
(haaien, boksers en namers & shamers). En er zijn er die op die as het eerder formeel 

 
3 https://decorrespondent.nl/rutgerbregman# 
4 https://www.mackinac.org/OvertonWindow 
5 Mackinac Centre for Public Policy 



 

 12 

aanpakken (petities, beleidsaanbevelingen,…) of informeel (wandelgangmomenten met 
bedrijfsleiders en politici, acties op straat). 
 
Onderstaande tekening vat deze routes van beleidsbeïnvloeding samen. 
 
 

 
Tekening 2: routes van beleidsbeïnvloeding. 

 
4.3 Kritiek op het evaluatiekader 
 
Een punt van kritiek op dit evaluatiekader is dat hoewel de begrippen dolfijn en haai6, good 
cop en bad cop, en het begrip watchdog bij iedereen een beeld zullen oproepen, blijven het 
slecht gedefinieerde concepten te gebruiken voor een evaluatie. Wat is het verschil tussen 
haai en watchdog, tussen watchdog en bad cop? Die nuances worden door de betrokkenen 
zelf niet expliciet gemaakt. Terwijl iedereen ontegensprekelijk deze concepten gebruikt om de 
eigen nuances in het debat te brengen. 
 
Het staat een degelijke evaluatie van het beleidsbeïnvloedingswerk via organisatienetwerken 
niet in de weg. Maar een verdere verkenning van nuances in deze begrippen zal ook voor de 
toekomst helpen om de rol van OWW als “influencer” beter te evalueren. In de aanbevelingen 
wordt dit aspect kort verkend. 
 

 
6 According to Elkington and Fennell (1998), NGOs can assume four roles in this regard: (1) sharks, (2) orcas, (3) 
sea lions and (4) dolphins. Primaire bron: Elkington, J., & Fennell, S. (1998). Partners for Sustainability. Greener 
Management International(24), 48-60. 
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5. Reconstructie van de beïnvloedingspraktijk van OWW 
 
5.1 Samenvatting van het  ingediende programma 
 
Uit de evaluatie van het vorige programma kwamen volgende aanbevelingen naar voor: 

1. De strategie voor beleidsbeïnvloeding verder expliciteren.  
2. Samenwerking is noodzakelijk zowel in functie van advocacy als van directe 

beleidsbeïnvloeding.  
a. Mobiliseren van grote groepen mensen maakt effectief een verschil voor 

politici. 
b. Directe beleidsbeïnvloeding heeft meer effect als het gedragen is door een 

brede coalitie van organisaties 
c. Pas op voor slapende coalities of ad-hoc coalities die geen structurele werking 

hebben rond een bepaalde productketen en kortstondig inzetten op actuele 
thema’s of ketens. 

3. Ontwikkel een aangepaste communicatiestrategie die afgestemd is op de keuzes 
m.b.t. beleidsbeïnvloeding. Dat betekent aangepast aan de gekozen doelgroepen en 
finaliteit. 

4. Bepaal de aard van de samenwerking met bedrijven: waakhondfunctie, advocacy en 
breed mobiliseren? Of beleidsverandering wat debat met bedrijven betekent en 
zoeken naar beleidsalternatieven die aanvaardbaar zijn voor de betrokken partijen 
en dus ook voor bedrijven. Misschien is de keuze voor de aard van samenwerking 
zelfs afhankelijk van de productketen. 

5. Verdere expertise-opbouw op een beperkt aantal ketens. Successen in palmolie en 
cacao zijn het gevolg van langduriger inzet op deze ketens. 

a. Hoeveel personeel kan vrijgesteld worden om expertise op te bouwen rond 
handelsbelemmeringen in de keten en de politieke beleidscontext daarrond. 

b. Keuze wordt ook best bepaald door de politieke agenda, de ruimte voor 
politieke actie en de mogelijkheden om het grotere verhaal van de 
wereldhandel concreet te maken aan de hand van een bepaald product. 

6. Goed monitoringskader: op basis van de keuze voor een mix van strategieën voor 
beleidsbeïnvloeding en het bepalen van de verschillende doelgroepen waarbij 
verandering beoogd wordt, kunnen goede indicatoren geformuleerd worden die de 
opvolging van de interventies mogelijk maken. 

 
In het ingediende DGD-programma is men duidelijk over welke veranderingsstrategieën men 
niet wil behouden: Exclusief één op één beïnvloeding van beleidsmakers. Het is altijd én 
beïnvloeding én publieke druk genereren. In de referentietermen voor deze evaluatie lezen 
we de volgende beschrijving: “Eén van de centrale hypotheses in de veranderingstheorie die 
aan de basis ligt van het lopende DGD-programma is dat coalitievorming werkt. Hoe groter de 
coalitie van mensen en organisaties die, vanuit hun inzicht in de impact van de huidige regels 
op KLP en milieu, druk zet op politieke actoren, hoe moeilijker het voor deze laatsten wordt 
om het debat uit de weg te gaan. Een groeiende kritische massa vergroot niet alleen de druk 
voor een open en transparant debat over de gevolgen van eerlijke handel maar zet ook druk 
op politici om zich anders te positioneren in dat debat.”  
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Binnen het logisch kader van het programma draagt het werken in netwerken bij aan de 
volgende resultaatgebieden en indicatoren: 
 
De Specifieke Doelstelling of verwachte uitkomst (outcome) van het programma: “Doordat 
mensen en organisaties in België inzicht hebben in de impact van WHR op KLP in het Zuiden 
en op het milieu en vanuit dat inzicht de vraag van OWW steunen; is er een verhoogde druk 
naar een open politiek en publiek debat over wijziging in deze regels”. 
 
Wat zijn de onderliggende assumpties van OWW? 

1. Als er een politiek en publiek debat gevoerd wordt over de oorzaken en gevolgen van 
huidige handelsregels en hun impact op KLP en het milieu, dan zal het structureel 
verankeren van dit discours finaal een gelijkere kans op toegang tot het economisch 
surplus institutionaliseren, omdat als alle kaarten op tafel liggen, essentiële kennis 
over die impact op de KLP in het Zuiden in het debat zal worden binnengebracht die 
nu afwezig is of onderbelicht blijft.  

2. Coalitievorming werkt: hoe groter de coalitie druk zet op politieke actoren hoe 
moeilijker het wordt om opzij te kijken. 

3. Beleidsmakers beslissen. Zij zijn de einddoelgroep van de OWW-interventies. 
4. Media bepalen de agenda 
5. Media zijn gevoelig voor interesses van het brede publiek. 

 
Wat zijn de risico’s die OWW ziet?  

1. Mensen veranderen niet op basis van ratio (Festinger). Dit risico wordt hoog ingeschat. 
Dit vangt OWW op door te verwijzen naar verontwaardiging en te focussen op inzicht. 

2. Risico dat politieke actoren de noodzaak niet voelen. Dit wordt matig ingeschat. Dit 
vangt OWW op door directe nationale campagnes die de urgentie van de vraag 
verhogen en door in te zetten op opiniemakers die aan agenda setting doen, door 
beleidsmakers te informeren. En door bilaterale gesprekken met beleidsmakers. 

3. Risico dat OWW niet alle noodzakelijk actoren voor het debat afdoende benadert. Laag 
ingeschat. Dit wordt opgevangen door een discoursanalyse van het debat rond de 
wereldhandelsregels waardoor OWW de spelers en hun discours kan kennen en 
daardoor aangepaste info bij die spelers te brengen, op hun maat. 

4. Risico dat de duizenden vrijwilligers de boodschap niet coherent kunnen uitdragen. 
Wordt als matig ingeschat. Dit wordt aangepakt door te verdiepen via vormingen en 
via aangepast educatiemateriaal. 

 
De indicatoren die bij de specifieke doelstelling horen:  

1. De mate waarin politici, de vrijwilligersbeweging en inwoners van België inzicht 
hebben in de impact van WHR op KLP in het Zuiden en op het milieu (kennis) 

2. Er is een geactualiseerde discours-analyse binnen België over de spelregels van de 
internationale handelskaders waaruit blijkt in hoeverre het belang aan een open en 
publiek debat gedeeld wordt (houding) 

3. Het aantal uitingen door mensen en organisaties van steun voor eerlijke handelsregels. 
(gedrag) 

 
OWW geeft aan dat voor deze evaluatie de resultaten 4 en 7 de meest relevante zijn. 
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Resultaat 4: Meer Civiele Middenveld Organisaties (CMO) hebben inzicht in de negatieve 
impact van WHR op KLP in het Zuiden en op het milieu en uiten dit. 
 
De indicatoren die hierbij horen: 

1. De mate waarin de organisaties inzicht hebben in de impact van WHR op KLP en op het 
milieu. 

2. Aantal door CMO mee ondersteunde activiteiten op basis van de beleidsanalyse 
 
Resultaat 7: De mate waarin benaderde politieke actoren inzicht hebben in de problematiek 
en in het belang om dit op de agenda te zitten. 
 
De indicator die hierbij hoort: 

1. Het aantal keer dat het discours van geselecteerde politieke actoren ‘heel goed’, of 
‘eerder goed’ aansluit bij het OWW-verhaal. 

 
Tekening 3: patronen bij keuze voor een theory of change 

In de loop van 2018 werkte men in OWW 
aan een gewijzigde veranderingstheorie 
met als einddoel: een rechtvaardige 
wereldhandel die ieders recht op een 
menswaardig leven garandeert. De 
daarbij geformuleerde lange 
termijndoelen zijn: op Belgisch/EU/VN 
niveau komen er wetgevende initiatieven 
ivm eerlijke handel en zorgplicht voor 
mensenrechten en milieu. 
 
5.2 Reconstructie van de huidige 
veranderingstheorie 
 
Uit een bevraging7 bij de meest 
betrokken medewerkers (Dienst Politiek 
en Zuid, dienst communicatie, dienst 
beweging) bleek dat de huidige 
veranderingspraktijk wat 
beleidsbeïnvloeding betreft eerder 
informeel gedeeld en gekend is. Hoewel 
er een beschrijving staat in het 
programmadocument van DGD, is er 
geen expliciet beschreven, falsifieerbare 
en door iedereen gedragen theory of 
change die de huidige manier van werken 
weergeeft. Dit is een patroon dat je ook 
terug ziet bij andere organisaties die 
maatschappelijke verandering willen 
realiseren.  Het nadeel hiervan is dat allignering van aanpak moeilijker is en bijsturingen vooral 

 
7 Bevraging: online vragenlijst (n=7), besproken met een ruimere groep in een online Teams-sessie 
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op gevoel gebeuren. Tekening 3 toont 2 mogelijke patronen: de rode pijlen geven een 
problematisch patroon weer, de groene pijlen tonen het meest gunstige patroon wat de 
praktijk van het werken met een veranderingstheorie betreft. 
 
Dat betekent niet dat er niet nagedacht wordt over expliciteringen van de 
veranderingspraktijk om te komen tot meer expliciete en beschreven keuzes in OWW. Zowel 
Sarah Vaes, actief in de case van de werkgroep Corporate Accountability als Bart Van Besien, 
actief in de cases van Beyond Chocolate en het Voice-netwerk hebben vanuit hun realiteit de 
veranderingen beschreven en de manier waarop OWW daartoe bijdraagt.   
 
Voor de 3 cases is deze T.O.C. , gereconstrueerd door Sarah Vaes, een goed startpunt omdat 
de 3 cases in het geheel te situeren zijn. 
 
tekening 4:  reconstructie van de veranderingstheorie (door Sarah Vaes, OWW) 

 
Samengevat wordt de TOC in 3 sferen gereconstrueerd: 
 
In de controlesfeer (sphere of control) 

1. coördineert OWW  
a. via WGCA en 11.11.11 de inspanningen van de Belgische civiele maatschappij 

rond mandatory Human Rights Due Diligence (mHRDD) of “zorgplicht”. 
b. Via VOICE en de Fair Trade Advocacy Office de inspanningen van een globale 

civiele maatschappij rond mHRDD en Leefbaar inkomen in de cacaosector 
2. Maakt OWW beweging, educatie en voert campagne rond leefbaar inkomen en 

zorgplicht 
3. Werkt OWW met OFT samen om pilootprojecten rond Leefbaar Inkomen en 

Zorgplicht te realiseren en daar ervaringen rond op te bouwen. 
4. Dragen OWW en OFT bij aan Fair Trade certificeringsbeleid. 
5. Wijst OWW de voorlopers en achterblijvers aan wat zorgplicht en leefbaar inkomen 

betreft 
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In de invloedsfeer (sphere of influence) 

1. Wil OWW zien dat Belgische Europese MP’s mHRDD steunen 
2. Wil OWW zien dat bedrijven die het slecht doen veroordeeld worden en bedrijven 

die het goed doen erkend en gesteund worden. 
3. Wil OWW zien dat er kennis en ervaring wordt opgebouwd rond Leefbaar Inkomen 

en Zorgplicht door onderzoek. 
4. Wil OWW zien dat de civiele maatschappij in producentenlanden toegang krijgen tot 

het VOICE-netwerk 
In de belangensfeer (sphere of interest) 

1. Wil OWW mHRDD als wetgeving op Belgisch en Europees niveau gerealiseerd zien. 
2. Wil OWW CSO’s uit producerende landen zien die zelf hun belangen verdedigen. 
3. Wil OWW mHRDD en Living Income in de FT-certificering zien. 
4. Wil OWW transparante bedrijven zien die mHRDD respecteren op een goede manier.  
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6. Beschrijving van de organisatie van de beleidsbeïnvloeding. 
 
6.1 Beleidsbeïnvloeding is getrokken door de dienst P&Z 
 
De beleidsbeïnvloeding wordt getrokken door de dienst Politiek en Zuid (P&Z) in OWW.  

 
  Tekening 5: de trekkers voor beleidsbeïnvloeding in OWW 

 

 

 

 

 

 

 
In deze dienst van OWW zitten mensen die zowel het werk met de partners in het globale 
Zuiden opvolgen en beleidswerk doen. De inschatting is dat de helft (ongeveer 3 VTE) naar 
beleidswerk gaan en de andere helft naar partnerwerking. 
 
Uit de theory of change is duidelijk dat bewegingswerk, campagne- en communicatiewerk 
cruciaal is in de beleidsbeïnvloeding. De redenering is dat het bewegingswerk omwille van de 
macht van het aantal en door de lokale inbedding, het beleidsbeïnvloedingswerk extra kracht 
kan geven. Momenteel zijn er sessies gepland (niet duidelijk of ze zoals gepland kunnen 
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doorgaan, vanwege de Covid19-pandemie en de lockdown) waarbij mensen van de dienst P&Z 
rechtstreeks uitleg geven aan vrijwilligers over leefbaar inkomen en zorgplicht.  
 
Er zijn 51 verschillende vertegenwoordigingen van OWW in netwerken 
 
De netwerken waar OWW in vertegenwoordigd is, zijn niet alleen in functie van het 
beleidswerk. Het gaat van de deelname aan Kampani wat een investeringsbedrijf is over de 
deelname aan 11.11.11, de koepel van de Noord-Zuid beweging tot deelnames aan 
verschillende werkgroepen, netwerken en koepelorganisaties die echt inhoudelijk 
beleidswerk ondersteunen of doen. Er worden 51 verschillende vertegenwoordigingen 
onderscheiden in hun netwerkoverzicht (stand van zaken in maart 2020). OWW maakt 
onderscheid naar de verschillende rollen die men speelt in een netwerk. Zo staat VOICE 3 
keer vermeld. Met een rol in de Raad van Bestuur, een rol in de thematische werkgroep voor 
beleid en advocacy en een rol in de thematische werkgroep van de Cacaobarometer. Beyond 
Chocolate staat eenmaal vermeld met een deelname aan de thematische werkgroep 
leefbaar inkomen en eenmaal omwille van de deelname aan de informele CSO-groep. De 
werkgroep corporate accountability (WGCA) staat eenmaal vermeld. Er wordt ook telkens de 
voorziene uurbesteding meegegeven van de OWW-medewerker en de ledenbijdrage 
 

Netwerk Tijdsinvestering per week Ledenbijdrage per jaar 
WGCA 4 uur per week €0 
VOICE 5 uur per week €15.000,- 
Beyond Chocolate 4 uur per week €0 

Tabel 1  

 
Deze 3 netwerken zijn alvast naar relatieve tijdsinvestering de belangrijkste voor OWW. 
VOICE is qua investering aan middelen het belangrijkste netwerk wat beleidswerk betreft. 
 
6.2 Het overzicht wordt systematisch bewaard door OWW 
 
OWW heeft een document waarin ze de contacten die ze hebben bijhouden, de bijdragen 
bijhouden die ze leveren aan netwerken, en ook een template hebben om de veranderingen 
qua discours bij te houden.8 
 
In 2018 zijn er 63 contacten geregistreerd en in 2019 37 contacten met politici, 
kabinetsmedewerkers en ambtenaren van de bevoegde administraties. In 2018 waren dat het 
merendeel mensen van het Europese beleidsniveau (40 contacten) in 2019 was dat ongeveer 
evenveel op Belgisch (19 contacten) als op Europees niveau (16 contacten). 
 
Voor het dossier van de Unfair Trade Practices is er zowel rechtstreeks als in samenwerking 
met andere CSO’s en netwerken in interactie gegaan met de politiek. Voor het bepleiten van 
mHRDD is er in samenwerking met WGCA gewerkt en ook met 11.11.11 en met het Fair Trade 
Advocay Office voor mHRDD in de cacao-keten. 
 

 
8 Dashboard-ContactProductDiscourseTracker_4.xls 
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Er wordt ook telkens een inschatting gegeven van de “alignment” van de boodschap van OWW 
met het geformuleerde standpunt van de beleidsmaker. 38 keer van de 100 uitgebreid 
geregistreerde contacten werd een eerder goede tot heel goede “alignment” genoteerd. 
 
Wat opvalt aan de tracker is dat er aandacht besteed wordt aan het al dan niet participeren 
van KLP aan de gesprekken. In 2018 en 2019 waren KLP nooit rechtstreeks betrokken in de 
gesprekken met de politiek (volgens de registratie door OWW). Dit komt omdat de  tracker 
pas vorig jaar in gebruik is genomen. De gesprekken tussen KLP en politici zijn niet opnieuw 
geregistreerd. Maar ze hebben wel plaatsgevonden: 

- Gesprek wijnproducent met EU-handelscommissie over machtsconcentratie op 
17/03,  

- Gesprek suikerproducent met ambassade van Paraguay over tariefescalatie op 21/04  
- Deelname wijnproducent forum handelsbeleid Chili jan 2017 
- 2018:  deelname voorzitster van de cacaocoöperatie SCOBIA uit Ivoorkust met 

beleidsmakers tijdens Fair Trade ontbijt oktober 2018    
 
De interactie tussen OWW en de netwerken via dewelke men aan beleidsbeïnvloeding wil 
doen wordt nu in meer detail beschreven in 3 cases. 
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7. Case 1: Werkgroep Corporate Accountability 
 
7.1 Waarom kiest OWW voor een lidmaatschap? 
 
De werkgroep Corporate Accountability is ontstaan uit de informele werkgroep Binding Treaty 
waar OWW deel van uitmaakte. De werkgroep Binding Treaty richtte haar pijlen op het 
realiseren van een bindende overeenkomst rond zorgplicht voor bedrijven op het niveau van 
de VN. In 2017 werd het Platform voor Eerlijke en Duurzame Handel opgericht dat op Belgisch 
niveau de beleidsbeïnvloeding op vlak van sociale normen, internationale arbeids-,  
milieunormen en mensenrechten verzekert met een brede maatschappelijke steun. De 
werkgroep Binding Treaty had een grote overlap qua werking en leden met dit Platform en 
werd zo een thematische werkgroep van het Platform. Het werkdomein van de werkgroep 
werd uitgebreid en verfijnd en na de Ronde Tafel van 2019 herdoopt als Werkgroep Corporate 
Accountability. Deze werkgroep verenigt alle organisaties die werken rond ‘bedrijven en 
mensenrechten’ op verschillende beleidsniveaus. Binnen de gereconstrueerde T.O.C. 
bevinden we ons aan de groene pijl. 
 
tekening 6: situering WGCA in de veranderingstheorie 

 
7.2 Differentiëren en integreren in WGCA 
 
De leden van de werkgroep Corporate Accountability zijn 3 vakbonden en 12 NGO’s (begin 
mei 2020). De differentiatie zit hem:  

1. in het aanbrengen van een brede waaier aan eigen expertises vanuit bijvoorbeeld 
verschillende supply chains zoals cacao (Wereldwinkels), textiel (Achact, WSM), 
ontginnen van kostbare metalen (Amnesty, Broederlijk Delen), en vanuit specifieke 
expertise over mensenrechten (Justice et Paix, Amnesty) 
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2. in het samenbrengen van vakbonden van verschillende ideologieën: socialistische, 
christendemocratische en liberale vakbonden. En via hen contacten met politici uit die 
verschillende ideologische families. 

3. In het verschil tussen rechtstreekse representatie van vakbonden die de stem van hun 
leden georganiseerd vertegenwoordigen en onrechtstreekse representatie of het 
discursive representation van NGO’s die de belangen van hun doelgroep verwoorden. 

4. In actoren die met internationale koepels werken en daar dan rekening mee moeten 
houden zoals Broederlijk Delen, FIAN, OWW, de vakbonden en Amnesty en actoren 
die niet met internationale koepels werken. 

 
De differentiatie zit hem niet in het bijeenbrengen van verschillende of tegengestelde 
belangen. Iedereen in de werkgroep is overtuigd van een verplichte regulering als de sterkste 
waarborg voor zorgplicht.  
 
De integratie die gebeurt, zit hem in:  

1. een pad af te spreken naar een Belgische ondersteunende wet voor corporate 
accountability. 

2. De rollen onder elkaar af te spreken 
3. De link leggen met wat de internationale koepels van de leden zeggen 
4. Kennis uitwisseling en kennisopbouw door onderzoek en Ronde Tafels 
5. Op basis van kennis uitwisseling en onderzoek gezamenlijke posities ontwikkelen 
6. Middelen te genereren voor de werking. 

 
7.3 Governance in WGCA 
 
De WGCA is een zelfregulerend organisatienetwerk zonder administratieve entiteit. Er lijkt 
vertrouwen te zijn tussen de leden. Inzet van mensen en middelen is een gespreksonderwerp 
dat er toe leidt dat er wordt samengelegd om budget te voorzien. Een goed voorbeeld hiervan 
is het geld dat gepoold is om een onderzoek naar due diligence te laten uitvoeren. Waarbij 
OWW volgens de verschillende geïnterviewden een zeer sterke en kwaliteitsvolle coördinatie-
rol heeft opgenomen. 
 
Er is een werkwijze waar alle geïnterviewden zich comfortabel bij voelen waarbij de 
verslagnemer van een vergadering, telkens de volgende vergadering organiseert en faciliteert. 
Deze beurtrol verhoogt het gevoel van een gelijkwaardige inspanning van elk lid voor het 
geheel. 
 
7.4 Dynamieken in WGCA 
 
Efficiënte besluitvorming versus inclusie. De werkgroep kan efficiënt besluiten nemen binnen 
de werkgroep. Maar door de inbedding in het platform voor  Eerlijke en Duurzame Handel 
moeten de standpunten die afgesproken zijn ook daar nog goedgekeurd worden, wat die 
efficientie kan belemmeren. De geïnterviewden geven aan dat hier nog verhelderingswerk 
ligt. De sense-making tussen de organisaties hierover is gaande. En werd niet als een serieuze 
hinderpaal gezien, maar als een gekend aandachtspunt. 
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Externe versus interne legitimiteit. De werkgroep heeft omwille van hoeveelheid en de aard 
van de leden ook extern een legitimiteit. De geïnterviewden gaven aan dat als ze een politieke 
speler contacteren het altijd een meerwaarde is om vanuit de werkgroep te kunnen spreken. 
Er is een hoge interne legitimiteit van de individuele leden, de leden zien elkaar als een sterke 
aanvulling en meerwaarde. En de leden ontlenen die eigen legitimiteit uit een verschillende 
basis. Zo halen de vakbonden die uit de belangen van hun leden. En halen andere organisaties 
die uit hun werk en ervaring in het globale Zuiden.  
 
Flexibiliteit versus stabiliteit. De werkgroep toont een zekere flexibiliteit: de geïnterviewden 
verwijzen naar de wijziging van de naam en verfijning van het doel. Tegelijk wordt het ook als 
een stabiel organisatienetwerk gezien, aangezien door de jaren heen de leden zijn gebleven 
en er nu ook gezamenlijk middelen zijn gepoold om onderzoek te doen. WGCA is een formele 
werkgroep die draait op de informele dynamiek tussen personen die elkaar vertrouwen. Alle 
geïnterviewden geven aan dat het interpersoonlijke een belangrijke rol speelt in een dynamiek 
van een flexibele opstelling aannemen als het nodig is, met de nodige stabiliteit door de jaren 
heen. 
 
7.5 In welke arena doet WGCA aan beleidsbeïnvloeding? 
 
In de werkgroep wordt een focus gelegd op het beïnvloeden van Belgische wetgeving voor 
zorgplicht via contacten met Belgische ministers, Belgische parlementariërs, Belgische 
medewerkers van overheidsadministraties. Om ook op Europees niveau invloed te hebben, 
worden ook Belgische Europarlementariërs gecontacteerd en de de Belgische 
Eurocommissaris Didier Reyners. Hoewel de focus verruimd is van het VN niveau naar het 
Europese en vooral Belgische niveau, wordt door 2 geïnterviewden de momenten van 
onderhandeling bij de VN in Genève en de ECOSOC-status gemeld als deel van de arena van 
beleidsbeïnvloeding. 
 
7.6 Welke beïnvloedingsroutes worden gevolgd in de WGCA? 
 
De verschillende activiteiten van beleidsbeïnvloeding vanuit de werkgroep die genoemd zijn 
in de interviews positioneren we hieronder op de 2 assen zoals voorzien in het analysekader. 
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Tekening 7: inventaris van beïnvloedingspraktijk in de case van WGCA. 
 

Vanuit de werkgroep zien we vooral insteken langs de formele kant. De genoemde 
voorbeelden zitten minder op het activisme-kwadrant. Dat activisme vertrekt minder vanuit 
de werkgroep maar individuele leden kunnen dit wel doen. Zo wordt van OWW verwacht dat 
zij hun beweging van wereldwinkeliers aanspreken om de eisen rond zorgplicht kracht bij te 
zetten. Eén geïnterviewde van buiten OWW gaf aan  dat daar een grote uitdaging zit en dat 
dat nog moet blijken of dat ook kan lukken.  
 
7.7 Welke veranderingen zijn gerealiseerd door de WGCA? 
 
De WGCA heeft een eerste afstemming tussen en kennisopbouw bij de CSO’s gerealiseerd die 
rond het thema van mHRDD of zorgplicht bezig zijn over sectoren heen. Dit is de basis om 
verdere acties afgestemd te kunnen laten verlopen. 
 
Het raam van Overton is ook verschoven wat zorgplicht betreft. Nu ook een EU-commissaris 
als Didier Reynders pleit voor mHRDD zien we dat de discussies over zorgplicht naar de kern 
van de macht worden gebracht. Van een radikaal idee is het nu een idee dat concreet 
bediscussieerd kan worden om er beleid rond te maken. Deze verschuiving is moeilijk te 
attribueren aan de WGCA. Het is in elk geval wel te attribueren aan het discours dat door de 
WGCA verkondigd wordt en waar ook internationaal meer en meer aandacht voor is.  
 
7.8 De rol van OWW in WGCA. 
 
OWW heeft volgens de geïnterviewden een sterke rol gespeeld om de transitie te maken van 
een ad hoc werking naar strategische plannen op jaarbasis, samen nadenken over 
doelstellingen en de lange termijn in het oog te houden. OWW is de motor achter de Ronde 
Tafels in de WGCA en het bestellen en opvolgen van de studie. Er wordt door één 
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geïnterviewde expliciet verwezen naar de rol van OWW in het creëren van vertrouwen tussen 
de leden. 
 
Inhoudelijk is er een vraag van één geïnterviewde (extern aan OWW) rond een inconsistentie 
die aangevoeld wordt. Waarom wil OWW geen positie wil innemen rond de Binding Treaty op 
VN-niveau? “Die processen zijn immers aangestuurd door de civiele maatschappij en het is 
zeer legitiem vanwaaruit dat ontstaan is”, aldus de geïnterviewde. “Terwijl de UN Guiding 
Principles met vrijwillig karakter en geïnitieerd door Westerse landen wel opgevolgd worden.” 
Voor deze geïnterviewde was het niet helder op welke basis die keuze gemaakt is. Ook de 
keuze om in Beyond Chocolate mee te stappen is een andere aanpak dan een bindende 
regulering. Deze combinatie is niet helder. De boodschappen van de WGCA is dat vrijwilligheid 
niet werkt. Maar toch stapt OWW mee in Beyond Chocolate. Hier zou volgens de 
geïnterviewde helderheid moeten komen, over welke rol OWW nu precies wil spelen. De 
dolfijn die verandering van bedrijven faciliteert of de haai die naming & shaming durft te doen. 
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8. Case 2: Het VOICE-netwerk 
 
8.1 Waarom kiest OWW voor een lidmaatschap? 
 
OWW is stichtend lid van VOICE. In de zomer van 2010 werd VOICE opgericht in Zwitserland 
en was het eerst een informeel netwerk van civil society organisaties (CSO’s) die in de Cacao-
sector willen samenwerken om meer collectieve impact te realiseren. Vandaag is het een 
netwerk met een formele juridische entiteit en een secretariaat met 2 deeltijdse medewerkers 
dat net door een audit gaat. De professionalisering van VOICE heeft de laatste 3 jaar veel 
energie gevraagd, maar alle geïnterviewde personen bevestigen dat dit tot een succesvol 
resultaat heeft geleid. Dat echter niet zonder slag of stoot is bekomen. 
 
Vandaag wil het VOICE-netwerk dat alle stakeholders in de cacao-keten (en dus zeker ook de 
KLP) kunnen genieten van een leefbaar inkomen, in goede werkomstandigheden waar de 
mensenrechten en voornamelijk kinderrechten gerespecteerd worden en in een beschermde 
natuurlijke omgeving. Het VOICE-netwerk ziet dat om dit te bereiken de hele cacao-sector 
moet hervormd worden.  
 
Voice doet 3 zaken: 

1. Vanaf het begin ging het over verstrekken van info naar CSO’s die werken voor een 
meer duurzame cacaosector. Het gaat over het opzetten van een interne 
communciatie tussen de leden zodat ze elkaar kunnen vertellen over hun vooruitgang, 
zodat men campagens en activiteiten kan gelijkstemmen en men nieuwe inhoudelijke 
rapporten samen kan bespreken. 

2. Voice brengt de Cacaobarometer uit, een tweejaarlijkse stand van zaken in de cacao-
sector wat alle aspecten gerelateerd aan duurzaamheid betreft. En daaraan gelinkt 
worden ook nog verschillende position papers uitgebracht die een aspect van 
duurzaamheid nog verder uitdiept: leefbaar inkomen, waardevermeerdering in de 
keten, certificering, prijzen voor boeren. Via deze position papers slagen de leden van 
VOICE er in zich inhoudelijk te aligneren.  

3. VOICE doet lobby en advocacy als netwerk naar overheden en multinationals.  
 
Op te tekening van de T.O.C. zie je VOICE gesitueerd via de groene pijlen. 
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tekening 8: situering van VOICE in de veranderingstheorie 

 
8.2 Differentiëren en integreren in VOICE. 
 
Het VOICE-netwerk heeft volgens de website 12 NGO’s en 2 vakbonden als leden. Aangezien 
VOICE sterk groeit sprak men ten tijde van de interviews (begin mei 2020) van 16 leden die 
een dwarsdoorsnede van de civiele maatschappij vormen die bezig zijn met cacao.  
 
Er zijn heel wat verschillen terug te vinden tussen de leden. Die differentiatie zit hem in  

1. het verschil in DNA van de organisaties wat de manier van actievoeren betreft. Mighty 
Earth en Oxfam Novib worden genoemd als organisaties die “naming and blaming”  
doen. Rikolto heeft een private sector approach waarin samenwerking en samen leren 
met bedrijven centraal staan.  

2. Het verschil in de expertise-opbouw van de organisaties: er zijn organisaties zoals 
OWW die kennis opbouwen over de supply chain. Er zijn organisaties zoals Mighty 
Earth en Fern die de ontbossing onderzoeken en in kaart brengen. 

 
De differentiatie zit hem niet in de representatie van verschillende belangen binnen de cacao-
keten. Er is vooral discursieve representatie (vertegenwoordiging van het discours van een 
doelgroep) van het belang van het versterken van de positie van KLP en de nood aan 
hervorming van de cacao-sector en de nood aan verbeterde wetgeving hierrond. Er is geen 
rechtstreekse representatie van spelers in de cacao-keten, geen KLP’s, geen 
boerenorganisaties, geen organisaties van andere spelers in de cacao-keten. Anderzijds 
worden wel activiteiten ondernomen zoals het seminarie in 2012 in Ivoorkust en in 2014 in 
Amsterdam, in 2017 in Berlijn en het geplande (maar gecancelde) overleg in Ghana om 
rechtstreeks in dialoog te gaan met KLP.  
 
Het samen werken aan position papers wordt aangegeven als een belangrijk instrument om 
inhoudelijk afgestemd te zijn en op die manier de integratie van verschillende standpunten te 
verzekeren. 
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8.3 Governance in VOICE 
 
VOICE is geëvolueerd van een zelfregulerend netwerk naar een netwerk administratieve 
organisatie (NAO). Tot anderhalf jaar geleden was de huidige coördinator niet in loondienst 
maar een freelancer.  Nu zijn er 2 deeltijdse medewerkers en een bestuur met voorzitter, 
penningmeester en secretaris. Bart Van Besien van OWW neemt de rol op van secretaris. Het 
bestuur vergadert 4 keer per jaar. De penningmeester is van buiten het netwerk aan getrokken 
(is medewerker bij Agricord, een netwerk van agri-agencies). De geïnterviewden geven aan 
dat een dergelijke evolutie van het netwerk niet zonder slag of stoot ging. Maar de 
professionalisering is ingezet. Eén geïnterviewde verwees naar een vermeende uitspraak van 
Bismarck: wetten en worsten zijn te vergelijken: de uitkomst kan goed zijn maar vraag niet 
hoe ze gemaakt worden. VOICE had sterke uitkomsten zoals de Cacaobarometer, nu maakt 
men zich sterk dat er ook in de keuken mag gekeken worden. Intern staan de zaken op punt 
volgens verschillende geïnterviewden. 
 
8.4 Dynamieken in VOICE 
 
Efficiënte besluitvorming versus inclusie.  
 
De besluiten in het bestuur van VOICE worden altijd in consensus genomen. Daarom geven 
enkele geïnterviewden aan dat sommige zaken traag gaan. Maar tegelijk wordt de openheid 
en luisterbereidheid naar elkaars achtergrond en standpunten door iedereen gewaardeerd. 
 
Externe versus interne legitimiteit.  
 
De interne legitimiteit van de organisaties ten opzichte van elkaar wordt enerzijds niet 
betwijfeld. Er zijn verschillen qua perspectief zoals mensenrechten, leefbaar inkomen, 
ontbossing, kinderarbeid en er zijn verschillen qua actiemodellen. En die worden als een 
meerwaarde gezien. Er is een ledencharter wat ook als filter geldt alvorens leden toegelaten 
worden. Die beslissing van het toelaten van nieuwe leden wordt met consensus genomen. De 
nieuwe leden krijgen een aspirant- of observatie-status zonder stemrecht. Anderzijds worden 
Solidaridad en Rikolto wel gezien als organisaties die zeer dicht tegen bedrijven staan. Hun 
interne legitimiteit wordt wel bevraagd. 
 
De externe legitimiteit van VOICE wordt omwille van de Cacaobarometer, het netwerk en de 
geloofwaardigheid van de coördinator, en de verschillende sterke leden als zeer groot ervaren 
door de geïnterviewden. Het feit dat de Cacaobarometer en VOICE ook genoemd werd door 
niet-leden bij de interviews in functie van de Beyond Chocolate case, versterkt deze indruk. 
 
Flexibiliteit versus stabiliteit.  
 
Er is de afgelopen jaren veel werk gegaan naar het stabiliseren van de organisatie van VOICE. 
Deze stabilisering is te zien in: 

1. Een meer constante financiering en iedereen draagt bij naar vermogen. 
2. Structurering van overleg tussen leden, in het bestuur en als secretariaat 
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3. De groei van VOICE wordt stabiel gehouden door heldere toetredingscriteria en een 
onboarding met aspirant-lid-status.  

 
De flexibiliteit zit hem in  

1. het feit dat men niet rigide is naar elkaar toe qua standpunten. Men probeert naar 
elkaar te luisteren en men gebruikt de methode van position papers om tot 
alignering te komen. Men neemt daar tijd voor en zoekt naar consensus. 

2. De actiemodellen en specifieke expertises van de leden kunnen elkaar aanvullen. 
Ieder heeft een rol te spelen. 

3. Dat men de switch met mHRDD kunnen maken heeft om ook politieke leiders te 
benaderen. Terwijl VOICE vroeger vooral gericht was op bedrijven. 

Dit verhaal van stabiliteit en flexibiliteit komt bij de betrokkenen telkens zeer gelijkaardig 
terug. Toch zijn er ook nuances. Door één geïnterviewde betrokkene (extern aan OWW) wordt 
de kracht van de toetredingscriteria genuanceerd. Zo worden Rikolto en Solidaridad 
gepercipieerd als organisaties die misschien te dicht bij de bedrijven staan, waardoor de 
openheid om over de sector te praten toch betwijfeld wordt. Anderen vinden de tijd dan weer 
rijp om ook andere organisaties te beginnen betrekken en ook op vlak van samenwerking met 
bedrijven de diversiteit op te zoeken. Ook de kracht van het bijdragen naar vermogen wordt 
genuanceerd door een betrokkene (extern aan OWW): “Wie het meest financieel bijdraagt, 
kan zijn positie beter doorduwen”. Wat meteen de praktijk naar het zoeken naar consensus 
nuanceert.  
 
Op basis van deze gegevens en de vuistregels aangereikt door het analysekader, ben ik van 
oordeel dat door de versnelde groei van VOICE deze aandachtspunten steeds meer naar de 
voorgrond zullen komen:  

1. het verschil in macht uitgedrukt in het vermogen tot financieel bij te dragen  
2. de differentiatie als het gevolg van het toelaten van CSO’s die dichter bij bedrijven 

staan waardoor de interne legitimiteit om lid te worden van VOICE onder druk kan 
komen staan ondanks de lidmaatschapscriteria. 

 
8.5 In welke arena doet VOICE aan beleidsbeïnvloeding? 
 
VOICE beoogt een verandering bij economische actoren in de cacao-keten waar de macht 
geconcentreerd is en men beoogt verandering bij politieke spelers om wetgeving voor 
zorgplicht te realiseren. 
 
De International Cocoa Organization (ICCO) is de officiële  globale organisatie van cacao-
producerende en cacao-consumerende landen. ICCO ontstond in 1973 en landen 
onderhandelen daar de International Cocoa Agreement die afspraken tussen de landen 
vastlegt. Sinds 1973 zijn 7 van deze overeenkomsten gesloten. Het laatste in werking zijnde 
International Cocoa Agreement is genegotieerd in 2010 in ging in werking in 2012. ICCO 
omschrijft haar mandaat als “werken aan een duurzame wereld-cacao-economie”. Het 
concept duurzaamheid gaat voor ICCO over: werken aan douanetarieven van import van 
cacaobonen, halffabricaten en chocolade, indirecte belastingen gerelateerd aan consumptie 
en verwerking, productiekosten in verschillende landen en regio’s, marktinformatie  voor 
cacao-boeren en prijs-risico-management voor boeren door cooperatieven. ICCO heeft een 
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Consultative Board waarin internationale experts zitten van de private sector en vanuit de 
civiele maatschappij uit zowel cacao-producerende als -consumerende landen.  
 
De World Cacao Foundation (WCF) verenigt stakeholders in de  cacao-keten en claimen een 
vertegenwoordiging van 80% van de globale cacao- en chocolademarkt. Voorbeelden van de 
meer dan 100 leden zijn: Unilever, Barry Callebaut, Cargill, Starbucks. De raad van bestuur 
bestaat voornamelijk uit spelers in de keten waar macht geconcentreerd zit. Er is geen 
vertegenwoordiging van cacaoproducenten, laat staan van KLP.  
 
The International Cocoa Initiative (ICI) is een organisatie die de civiele maatschappij, de 
chocolade industrie, boerengemeenschappen en nationale overheden wil verenigen om 
kinderarbeid in de cacao en chocoladesector uit te bannen. Vanuit de industrie zitten 
organisaties zoals Barry Callebaut, Cargill en Nestlé in de raad van bestuur. Tony’s Chocolonely 
wordt vanuit de industrie als een contributing partner genoemd. Vanuit de civiele 
maatschappij zitten onder andere Free The Slaves en Solidaridad in de Raad van Bestuur. 
Solidaridad is lid van the VOICE.  
 
Er zijn ook in de cacaosector een aantal belangrijke events waar beleidsbeïnvloeding kan 
gebeuren en waar VOICE een stem probeert te zijn. Dit zijn onder andere de Wereld Cacao 
Conferenties, Chocovision en Chocoa.  
 
8.6 Welke beïnvloedingsroutes worden gevolgd in VOICE? 
 
 

 
Tekening 9: inventaris beïnvloedingspraktijk in de case van VOICE 
 

VOICE gebruikt een combinatie van de advisering-route, de advocacy-route en de lobby-route. 
De belangrijkste en meest in het oog springende actie is de Cacaobarometer. Deze barometer 
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geeft om de 2 jaar een stand van zaken van de ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid 
in de cacaosector en schuift ook concepten naar voor die deze ontwikkelingen kwaliteitsvoller 
kunnen maken zoals het naar voor schuiven van een leefbaar inkomen en zorgplicht als KPI’s 
voor een meer duurzame sector. De barometer bespreekt de ontwikkelingen wat het wettelijk 
kader betreft en wat de inspanningen van de sector zelf betreft. De barometer is ook kritisch 
over de werking van de verschillenden certificeringen  waarbij geen van de certificaten (ook 
niet het Fair Trade certificaat) in staat is om in een leefbaar inkomen te voorzien voor KLP. 
Wat opvalt is dat in de barometer geen naming, blaming and shaming wordt gedaan. VOICE 
wil eerder vertrouwen naar de buitenwereld opbouwen. Langs de andere kant gaan 
individuele leden zoals Mighty Earth wel activistisch met “naming and blaming”-campagnes 
aan de slag. In de aanloop van de publicatie van de cacaobarometer worden positie papers 
uitgebracht. VOICE heeft door de barometer en de ermee gelieerde publicaties een track 
record opgebouwd waardoor het een stem is die haar weg vindt in informele bilaterale 
contacten met bedrijven, met ICCO, met WCF en met ICI (lobby-route).  
 
8.7 Welke veranderingen zijn gerealiseerd door VOICE? 
 
Door aanwezig te zijn op de juiste fora, goede contacten te onderhouden en door de 
Cacaobarometer staan leefbaar inkomen en zorgplicht als concepten die belangrijk zijn voor 
de sector (alle spelers) in het slotdocument van de Wereld Cacao Conferentie.  
 
Dit heeft ook meegespeeld in het op de agenda zetten van leefbaar inkomen als doelstelling 
bij Beyond Chocolate. Het Raam van Overton is binnen België zeker verschoven wat leefbaar 
inkomen betreft voor de cacao-sector. Dit mag zeker deels op het conto van het VOICE-
netwerk geschreven worden. Uit de interviews in functie van de case van Beyond Chocolate, 
verwijzen verschillende geïnterviewden vaak naar hun eigen rol om leefbaar inkomen op de 
agenda te zetten en dat ze de inspiratie halen bij wat er op internationale platformen rond 
beweegt. VOICE en de cacaobarometer worden hierin – niet noodzakelijke samen - ook 
genoemd. 
 
Men ziet verder dat de discussies binnen ICCO (Cacaosector-dialoog op VN-niveau) heel erg 
veranderd zijn. Van technische discussies naar discussies over duurzaamheid, transparantie, 
kinderarbeid, ontbossing. En daar heeft OWW een belangrijke rol gespeeld als woordvoerders 
van Voice. Zo zijn er ook  gezamenlijke initiatieven van  ngo’s om in gesprek te gaan met de 
industrie. 
 
Een belangrijke verandering die door VOICE nog is gerealiseerd is dat de eigen 
professionalisering zich heeft doorgezet met een hoofdrol voor OWW.  
 
8.8 Welke rol speelt OWW in VOICE? 
 
OWW is volgens de geïnterviewde betrokkenen cruciaal geweest in de professionalisering van 
VOICE. Een drietal jaar geleden is na het vertrek van Marieke Poissonier even een jaar minder 
geparticipeerd vanuit OWW. Maar dat is daarna volledig veranderd. Dat wordt door 
verschillende betrokkenen op dezelfde manier bevestigd en wordt onderlijnd met uitspraken 
zoals: “moest OWW er niet geweest zijn, was de stekker er misschien uitgetrokken”. 
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Gezien de impact van de Cacaobarometer en de position papers van VOICE op de cacao-
sector, is het een zeer goede keuze geweest van OWW om in te zetten op het overleven en 
daarna de professionalisering van VOICE. 
 
Ook inhoudelijk wordt de input van OWW sterk gewaardeerd alsook het gezamenlijk 
lobbywerk. 
 
Een opportuniteit ter verbetering die genoemd wordt is het aligneren van de verschillende 
Oxfam geledingen in België en ook internationaal. Zo was er een internationale publicatie van 
Oxfam International waar voor VOICE problematische dingen stonden in verband met Cacao, 
ook zaken waar OWW zich niet in kon vinden. Het zou volgens enkele betrokkenen (extern 
aan OWW) beter zijn mochten dergelijke zaken ook binnen de Oxfam-familie sterker 
doorgesproken worden.  
 
 

9. Case 3: Beyond Chocolate 
 
Bart Van Besien van OWW beschreef de T.O.C. van hoe verandering zou kunnen plaats 
vinden in Beyond Chocolate.  
 
 

 
Tekening 10: reconstructie van de veranderingstheorie voor Beyond Chocolate 

 
Gereconstrueerd uit de gesprekken met Bart vatten we deze tekening samen binnen 3 
sferen. Dit is hoe Bart als trekker in OWW de veranderingstheorie interpreteert. Het is zijn 
reflectie over hoe verandering zou kunnen gebeuren.  
 
Binnen de controlesfeer: 
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1. OWW kan de agenda zetten dankzij de legitimiteit die ze haalt uit een sterk 
internationaal netwerk en “thought leadership”. 

a. Naar het geven van expertise en input en exit strategie  voor het AME-
framework 

b. Push en support van voorlopers. 
c. Bewustmaking voor level playing field via mHRDD bij de Belgische Overheid 
d. Door gecoördineerde actie via VOICE over VPA en ontbossingswetgeving en 

HRDD op EU-niveau 
2. OWW hecht extra belang aan de noodzaak om bij de CSO’s de neuzen in dezelfde 

richting te krijgen. 
 
Binnen de invloedssfeer 

1. CSO’s zijn het eens over de richting. 
2. Er is een sterk AME-framework binnen Beyond Chocolate 
3. Achterblijvende bedrijven worden genoemd en aan de schandpaal genageld. 
4. Voorlopers bij de bedrijven roepen op tot meer accountability, transparantie en een 

gelijk speelveld. 
 
Binnen de belangensfeer 

1. Belgische overheid legt zorgplicht op 
2. EU zoekt bilaterale samenwerking voor meer accountability en governance door VPA 
3. EU legt regelgeving tegen ontbossing en voor mensenrechten in cacao-sector op. 
4. 7 impactgebieden, die nog verder van de invloedssfeer liggen. 

a. Boeren en CSO zijn goed georganiseerd en versterkt 
b. Sterkere coöperatieven: 

i. Vertegenwoordigen de belangen van de boeren 
ii. Zijn autonoom 

c. Bedrijven verzekeren een LIRP 
d. Boeren hebben een gediversifieerd inkomen 
e. Alle Belgische chocolade is traceerbaar 
f. Overheden uit producerende landen zijn partners in dialoog en duurzaamheid 
g. Duurzaamheidsinitiatieven en certificering rollen hun TOC uit voor leefbaar 

inkomen 
 
9.1 Waarom kiest OWW voor een lidmaatschap? 
 
Beyond Chocolate is een multi-stakeholder-initiatief (MSI) geïnitieerd door Minister De Croo. 
In de deelname ziet OWW een opportuniteit om leefbaar inkomen en zorgplicht binnen de 
Cacaoketen op de agenda te zetten en uiteindelijk te realiseren. Door alle geïnterviewden 
wordt aangegeven dat het engagement van de minister cruciaal was voor de opstart en 
welwillendheid van de verschillende actoren in het MSI. 
 
Naar aanleiding van dit MSI zit een aparte groep samen die van belang is voor OWW. De “civil 
society in Beyond Chocolate”. Daarbinnen hoopt OWW medestanders te vinden om zorgplicht 
en leefbaar inkomen zo sterk mogelijk in de verf te zetten om een concrete realisatie mogelijk 
te maken. 
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Fairtrade International stelt in 2018 vast dat KLP die Fair Trade cacao produceren geen 
leefbaar inkomen hebben en publiceerde hier een rapport over9. Men zag toen bij Fairtrade 
Belgium in koffie en bananen een goede marktontwikkeling maar voor cacao niet. Er zou meer 
nodig zijn dan alleen een Fair Trade certificaat om ervoor te zorgen de KLP een leefbaar 
inkomen zouden hebben. Fairtrade België riep toen op voor een MSI, alleen door collectief 
inspanningen te doen, zou het mogelijk zijn om een leefbaar inkomen te realiseren. Op 
dezelfde moment was Minister De Croo al een dialoog gestart met de grote spelers in de 
cacao-industrie vertegenwoordigd door Choprabisco. Terwijl Rikolto uitgenodigd wordt, 
worden OWW en Fairtrade België als te activistisch gezien en niet uitgenodigd bij deze eerste 
Ronde Tafels.  
 
OWW bracht samen met de andere leden van VOICE de Cacaobarometer uit die op basis van 
hun eigen onderzoek met dezelfde resultaten als Fairtrade International kwam: Ondanks de 
certificeringen was er geen leefbaar inkomen voor de KLP. OWW nam vervolgens initiatief en 
schreef een brief naar minister De Croo om de lat hoger te leggen in het Beyond Chocolate 
verhaal. Vervolgens werd OWW uitgenodigd om deel te nemen en is de lat daadwerkelijk 
hoger gelegd. 
 
In de TOC wordt de plaats van Beyond Chocolate aangegeven met de groene pijl. 
 
tekening 11: Situering van Beyond Chocolate in de veranderingstheorie 

 
9.2 Differentiëren en integreren in Beyond Chocolate. 
 
Beyond Chocolate is een MSI van: 

1. Overheid: waarbij 3 ministers ondertekenden: De Croo, Reynders en Marghem 
 

9 https://www.fairtrade.net/library/cocoa-farmer-income-the-household-income-of-cocoa-farmers-
in-cote-divoire-and-strategies-for-improvement 
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2. Academici: alle Belgische universiteiten zijn betrokken en de universiteit Gent zit mee 
in het steerco. 

3. Retail: waarbij opvalt dat niet COMEOS, de sectorvertegenwoordiger ondertekent 
maar wel de retailers apart ondertekenen. 

4. Traders en brands: vertegenwoordigd door Choprabisco 
5. Civil Society: labels en NGO’s 
6. Social Impact Investors 

 
De differentiatie zit hem in 

1. De belangen van de verwerkende industrie en de retail, het gezichtspunt van een 
overheid, en de inbreng van NGO’s die het discours van hun partners (waaronder 
cacao-producenten) in cacao-producerende landen meenemen aan tafel.  

2. Zowel tussen de actoren in retail als tussen de traders speelt er grote concurrentie. 
3. Binnen de keten met de traders, brands en retail zit een discussies over wie de 

ketenverantwoordelijkheid moet opnemen wat de investeringen betreft. 
4. Binnen de groep aan CSO’s met NGO’s en labels zijn er ook verschillen in visie op 

verandering. Voor de labels zit hier nog een extra marktontwikkelingscomponent. 
 
De differentiatie die ontbreekt  

5. Er is geen rechtstreekse representatie van cacao-producenten in dit MSI. 
6. Er is geen rechtstreekse representatie van consumenten in dit MSI. 

 
De integratie wordt aangepakt via  

1. Ronde Tafels en het proces tot het ondertekenen van het Beyond Chocolate akkoord 
met ambitieuze doelen 

2. De discussies die op dit moment leiden naar het AME-framework: accountability, 
monitoring, evaluatie. Hierin wordt concreet gemaakt hoe de weg naar die ambities 
verloopt. Is er vooruitgang? Kunnen we er uit leren? Heeft iedereen zijn 
verantwoordelijkheden opgenomen. 

3. De governance structuur die er is gekomen op voorstel van de civil society. 
4. De rol van IDH om als secretariaat de integratie te faciliteren. 
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9.3 Governance in Beyond Chocolate 

 
Door verschillende geïnterviewden wordt erop gewezen dat de integratie van de verschillen 
een blijvend aandachtspunt is. “Het proces is zeer on-Belgisch snel gegaan. Vanuit de CSO-
werkgroep is de huidige governance-structuur voorgesteld en pas eind vorig jaar 
gepubliceerd”, werd door één geïnterviewde geopperd. 
 
Als we Beyond Chocolate op de rooster van het analysekader leggen, is het een Netwerk 
Adminstratieve Organisatie. IDH, een in Nederland gebaseerde organisatie wordt 
ingeschakeld als secretariaat van het netwerk. Zij hebben de taak om faciliterend te zijn en 
hebben zelf geen mandaat om beïnvloeding te doen. De financiering gebeurt vooral door de 
overheid. Waardoor DGD (Directoraat Generaal Development) een belangrijke rol speelt in 
het steerco. Tegelijk zijn in het steerco ook alle andere stakeholders vertegenwoordigd. 
 
Deze governance structuur moet haar merites nog in de praktijk bewijzen. Bijvoorbeeld de 
learning events waar de afstemming met de initiatieven uit andere landen (GISCO, SWISCO, 
DISCO) voorzien wordt, zijn nu nog niet in de praktijk omgezet. 
 
9.4 Dynamieken in Beyond Chocolate 
 
Efficiënte besluitvorming versus inclusie.  
Hoewel dit organisatienetwerk een echt multistakeholderinitiatief is, worden de KLP in de 
cacao en de consumenten niet mee opgenomen in het initiatief. Consumenten zullen de 
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uiteindelijke prijs betalen waardoor ze zeker een plaats aan de tafel verdienen. En nog 
belangrijker, het is een initiatief dat een leefbaar inkomen voor cacao-producenten als één 
van de voornaamste doelstellingen heeft. Maar deze zijn niet rechtstreeks vertegenwoordigd 
in het initiatief.  
 
Los van het ontbreken van deze betrokkenen, zal een efficiënte besluitvorming een hele kluif 
zijn. Het is duidelijk dat de discussies op verschillende vlakken naar boven komen. Zowel 
tussen de retailers, als tussen de verschillende schakels in de keten, als tussen de CSO’s en de 
traders waar de meeste macht zit in de keten. Door één van de geïnterviewde betrokkenen 
werd aangegeven dat de dialoog in het steerco sowieso wel al een stap vooruit is. Net door 
de verschillende perspectieven aan tafel te brengen, worden discussies ook met meer 
scherpte gevoerd en worden er kansen gecreëerd om begrip voor ieders standpunt op te 
brengen. 
 
Betrokkenen geven ook aan dat men niet moet wachten op een perfect initiatief. De situatie 
voor KLP in bijvoorbeeld Ghana en Ivoorkust is zo alarmerend dat wachten om in actie te 
schieten omdat het nog niet perfect is, geen optie is. Het is volgens betrokkenen te 
verantwoorden om in dit geval  te werken volgens het “building the plane while flying”-
principe. 
 
Externe versus interne legitimiteit.  
 
Op de vraag of elke actor evenveel legitimiteit heeft, wordt nogal verschillend gereageerd 
door de geïnterviewde betrokkenen. Sommige actoren hebben weinig ervaring in cacao en 
daarbij is de vrees dat zij als opportunist zitten te wachten op financieringsmogelijkheden. 
Andere betrokkenen vinden dit minder erg. Dit zou voor vernieuwing en verfrissing kunnen 
zorgen in concrete projecten. Gezien de Theory of Change gaat de expertise die nodig is om 
van Beyond Chocolate een succes te maken ook verder dan alleen de inzichten in de cacao-
sector. Capacity building van cooperatieven en inkomensdiversificatie voor KLP zijn 
expertisegebieden die zich niet beperken tot de cacaosector. 
 
Flexibiliteit versus stabiliteit.  
 
De flexibiliteit van Beyond Chocolate zit hem in het specifieke gegeven dat het naast een 
organisatienetwerk ook een arena voor beïnvloeding is. Waardoor individuele leden zelf 
coalities kunnen zoeken om zoveel mogelijk uit Beyond Chocolate te halen en de ambities 
hoog te houden. Langs de andere kant lijkt toetreding van KLP en consumenten geen evidente 
stap. De toekomst zal uitwijzen hoe flexibel Beyond Chocolate hiermee kan omgaan.  
 
Qua stabiliteit is het belangrijk te vermelden dat de financiering van het initiatief van de 
Belgische Overheid komt. Als die wegvalt kan ook de stabiliteit wegvallen en dan zal het 
moeilijk worden om de ambities samen verder te behalen volgens de betrokkenen.  De 
stabiliteit blijkt ook af te hangen van wat er in de omringende landen gebeurt. Daar zijn 
gelijkaardige initiatieven maar die hebben niet zo een ambitieuze doelstellingen. Daar is 
vanuit betrokkenen de oproep om dat meer te gaan aligneren. De grote traders zitten ook in 
die initiatieven. Wat als men in pakweg Nederland niet zo ver wil gaan als in België, men het 
Nederlandse  initiatief ook als legitiem ziet, waarom zou een grote naam er dan niet 
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uitstappen en de facto Beyond Chocolate begraven? Deze pistes worden naar voor gebracht 
bij de interviews. Maar er wordt tegelijk gezegd dat men uitgaat van de oprechtheid van elke 
actor om echt iets te maken van de doelstellingen binnen Beyond Chocolate. 
 
9.5 Beyond Chocolate is een arena voor beleidsbeïnvloeding. 
 
Beyond Chocolate valt in een andere klasse van organisatie-netwerken dan VOICE of de 
werkgroep corporate accountability omwille van de grote diversiteit aan belangen die moeten 
verzoend worden om collectieve impact te bereiken. Daardoor wordt het een arena van 
wederzijdse beïnvloeding van actoren actief in de cacaosector met een sterke link met België, 
die ingebed zit in de beleidsbeïnvloedingscontext zoals beschreven onder de VOICE-case. 
 
De dynamieken van pre-competitieve interactie tussen de retailers en de traders/verwerkers 
zijn er om rekening mee te houden. De evolutie van de positionering van elke organisatie uit 
de CSO-werkgroep is hier ook van belang. 
 
9.6 Welke beïnvloedingsroutes worden gevolgd in Beyond Chocolate? 
 
Er zijn 3 heldere routes die naar boven komen:  

1. Er wordt tijdens de interviews aangegeven dat OWW en Fairtrade België samen good 
cop en bad cop kunnen spelen. Wat er mee voor heeft gezorgd dat Fair Trade België 
aan marktontwikkeling kan doen met economische spelers die hun chocolade willen 
certificeren. Fair Trade België spreek van een groei van 41% ten opzichte van vorig 
jaar.10  

2. Bij aanvang van Beyond Chocolate hebben WWF en OWW via een informeel gesprek 
met IDH, the Shift en het kabinet van Minister De Croo samen de lat hoger kunnen 
leggen qua ambities alvorens zij zelf ondertekenden.11 

3. Het ontwikkelen van een accountability, monitoring en evaluatiekader in cocreatie 
met alle stakeholders probeert de ambitie concreet en tastbaar te maken en maakt 
opvolging naar veranderingen op het terrein mogelijk. 

 

 
10 Kanttekening: Ze spreken daar zelf over het uitbreken uit een niche, maar als slechts 1% van de chocolade 
FT-gecertificeerd is, dan heeft een groei van 41% het gevolg dat slechts 1,41% van de chocolade FT- 
gecertificeerd is. 
11 Kanttekening: de ambitie van het leefbaar inkomen is – zoals blijkt uit de interviews met de betrokkenen - 
zeer sterk gedragen. Alle spelers (van CSO’s over academici naar overheid tot privé) gaven aan dat zij dit 
belangrijk vinden. 
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Toch staat Beyond Chocolate nog maar aan het begin. Het is moeilijk te voorspellen welke 
dynamieken de bovenhand gaan krijgen. Om daar enigszins een zicht op te krijgen, vat de 
tekening hieronder de dynamieken samen die zich kunnen voordoen wat verandering en 
eigenaarschap van verandering betreft: de horizontale as is die van verandering en de 
verticale is die van eigenaarschap.  
 
Leg je nadruk op het proberen afdwingen van verandering bij actoren binnen een vrijwillige 
setting dan kan je verandering faciliteren waar geen eigenaarschap voor is en waarbij het 
risico is dat op het terrein slechts een minimale invulling van de verantwoordelijkheden zullen 
opgenomen worden. En dat een actor uit de vrijwillige initiatieven stapt, waardoor 
verandering op de lange baan 
geschoven wordt.  
 
Als je nadruk legt op het 
faciliteren van de verandering 
met eigenaarschap bij de actor 
dan heb je het risico dat de 
actor daarmee haar eigen 
status quo op grote schaal 
legitimeert. 
 
Pas dit toe op de dynamiek van 
vrijwillig een engagement 
ondertekenen en een kader als 
AME dat als dwingend ervaren 
kan worden. Het zou kunnen 
dat de dynamiek rond AME er 

AME-framework collectief 
ontwikkelen 

OWW die samen met WWF de lat 
hoger kan leggen op een 
informele meeting 

Good cop – bad cop 
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voor zorgt dat economische spelers die hierop moeten rapporteren (dreigen te) vertrekken 
uit Beyond Chocolate. Anderzijds als de lat niet hoog genoeg gelegd wordt in AME, kan het 
zijn dat je de status quo in de cacao-keten legitimeert. Het mag duidelijk zijn dat dit voor IDH 
als netwerkfacilitator een evenwichtsoefening is, die de balans moet vinden tussen de lat hoog 
genoeg houden en iedereen aan boord houden. 
 
9.7 Welke veranderingen zijn gerealiseerd door Beyond Chocolate? 
 
De 4 belangrijkste veranderingen zijn: 

1. Grote spelers zoals Barry Callebaut, Puratos en Cargill bij de traders en verwerkers, en 
LIDL en Colruyt bij de retailers hebben een ambitieus akkoord ondertekend voor een 
leefbaar inkomen en het stoppen van ontbossing tegen 2030. 

2. LIDL gaat voor een Way To Go reep, die aan dezelfde voorwaarden voldoet als de bite 
to fight reep en Tony’s Chocolonely. Dit zorgt er voor dat Fair Trade gecertificeerde 
chocolade op grotere schaal kan verkocht worden. 

3. Galler kondigde publiekelijk aan dat ze in 2020 voor 100% Fair Trade willen gaan. 
4. Er zijn voorstellen voor pilootprojecten ingediend om leefbaar inkomen concreet te 

maken. 
 
Het is nog vroeg in het proces en er ligt nog veel werk op de plank. Het is duidelijk dat er echt 
investeringen nodig zijn en dat het niet alleen aan de overheid is om dat te financieren. De 
discussies zijn daarover nog bezig. 
 
9.8 Welke rol speelt OWW in Beyond Chocolate? 
 
OWW is een kleine speler in Beyond Chocolate. De dynamieken tussen de retailers, de 
dynamieken tussen de traders, de dynamieken tussen de verschillende posities in de ketens 
zijn intens en van belang voor de duurzaamheid van Beyond Chocolate. De investeringen die 
moeten gebeuren om Beyond Chocolate te laten slagen beginnen helder te worden. Maar wie 
dat gaat betalen of pre-financieren is zeker nog niet helder. Tegelijk geven verschillende 
geïnterviewde personen (extern aan OWW) aan dat een te hoge ambitie, die verder gaat dan 
de verschillende andere gelijkaardige intiatieven zoals DISCO (nederland), GISCO (Duitsland) 
en SWISCO (Zwitserland), de Belgische chocolade uit de markt kan prijzen. Stellen dat OWW 
hier een beslissende invloed op kan uitoefenen zou overdreven zijn. OWW realiseert zich dat 
ook en gaat daarom binnen beyond Chocolate het gesprek aan met de andere CSO’s en de 
labels om te proberen met één stem te spreken naar de andere actoren en de lat zo hoog 
mogelijk te leggen.  
 
Door de discours te beïnvloeden rond het AME-framework en op tafel te kloppen om de lat 
hoger te leggen vlak voor de ondertekening van het Beyond Chocolate akkoord heeft OWW 
zeker al een stempel gedrukt. Door goed af te stemmen met Fair Trade België heeft OWW ook 
invloed tot in het steerco. 
 
Er zijn zeker ook uitdagingen voor OWW in een dergelijk MSI. Oxfam Fair Trade (OFT) is sterk 
verbonden met OWW en zij produceren de bite to fight reep en andere OFT-producten die ze 
ook verkopen via de retailers. Het is voor OFT belangrijk dat ze een goeie relatie met de retail 
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onderhouden want dat zijn hun klanten. Dat bemoeilijkt het voor OWW om zeer kritisch te 
zijn naar die retailers.  
 
OWW wil de lat hoger, ook voor de chocolade van OFT, maar dat is niet eenvoudig te 
realiseren. Kunnen ze in deze context wel als bad cop gezien worden in combinatie met andere 
CSO’s die meer good cop kunnen spelen zoals Rikolto en Fair Trade Belgium? Er is volgens 
enkele geïnterviewde personen van zowel CSO’s als retail zeker ruimte voor om zo een 
activistische rol te spelen: bad cop, watchdog of haai. En dit kan binnen én buiten Beyond 
Chocolate. Door twee geïnterviewden werd ter illusstratie hiervan gesuggereerd om indien 
het MSI afglijdt qua ambities en de praktijk achterwege blijft, dat OWW uit Beyond Chocolate 
zou stappen. Tegelijk werd het effect daar ook van genuanceerd. Er zou zeker kortstondig 
debat rond gegenereerd worden, en het zou de bewustwording vergroten, maar het zou er 
niet toe leiden dat de doelstellingen dan toch gehaald zullen worden. 
 
Langs de andere kant is er ook de mogelijkheid voor OWW om echt via OFT en andere 
producenten een private sector samenwerkingsstrategie uit te bouwen waarin samen leren 
centraal staat en zo een meer samenwerkende rol te spelen: de good cop, de dolfijn. Kan je 
beide rollen vervullen in één keten? Zo ja kan dat dan alleen in samenwerking met OFT of ook 
met andere producenten. Zo neen welke rol ga je dan vervullen?  
 
De stakeholders binnen Beyond Chocolate kennen de situatie van OWW en OFT en weten dat 
dat 2 verbonden maar ook 2 aparte organisaties zijn. De echte buitenwereld maakt naar mijn 
inschatting geen onderscheid: wat OFT doet heeft invloed op wat OWW doet en omgekeerd. 
 
Een opportuniteit die gezien werd is dat de CSO’s waaronder OWW, concreet met vakbonden 
zouden kunnen gaan samenwerken die actief zijn in de retail en bij de verwerkers. Vakbonden 
kennen de interne dynamieken van deze grote spelers en kunnen de CSO’s voeden met 
informatie. Omgekeerd kunnen de CSO’s zoals OWW de vakbonden info geven over wat er 
wereldwijd gebeurt rond Leefbaar Inkomen en Zorgplicht in de cacao-sector en waarom dat 
belangrijk is. 
 
Een zeer opvallende afwezigheid is die van de KLP in het MSI. Men lijkt het vooral over de 
KLP te hebben en binnen het MSI wordt er niet mee gepraat. OWW heeft contact met KLP 
en hun organisaties, maar evengoed andere CSO’s en labels hebben deze contacten. Een 
vaak gehoorde weerstand is dat “we niet zeker weten of die boerenorganisaties wel echt de 
KLP verdedigen”. Toch weten we dat er ook KLP zijn die wel goed verenigd zijn. Organisaties 
zoals TRIAS hebben het in hun kern om organisaties van KLP te ondersteunen en capacity 
building te doen, een Fair Trade België heeft vertegenwoordigingen van KLP in de 
governance van hun eigen organisatie zitten. Het is een goed principe om de mensen voor 
wie je het doet ook rechtstreeks een stem en een platform te geven om voor hun eigen 
belangen op te komen. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar dat mag geen hindernis zijn om 
eraan te beginnen.  
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10. Evaluatie volgens de DAC-criteria 
 
De beschrijving van de cases geven inzicht in de praktijk van OWW in de 
organisatienetwerken. Nu beantwoorden we hoe efficiënt, effectief, relevant en duurzaam de 
praktijk in deze organisatienetwerken is. 
 
10.1 Relevantie 
Onderzoeksvragen 
 
De onderzoeksvragen geformuleerd door OWW in verband met de relevantie zijn de volgende 

1. Zet OWW in op de juiste netwerken? 
2. Sterktes en zwaktes van de netwerken? 
3. Wat is de meerwaarde van OWW voor de netwerken? 
4. Wat is de meerwaarde van de netwerken voor OWW 

 
Zet OWW in op de juiste netwerken? 
 
Op welke netwerken zet OWW echt in? OWW heeft momenteel 51 vertegenwoordigingen in 
verschillende netwerken. Van nationale tot internationale netwerken, van thematische 
netwerken tot netwerken die de belangen van de NGO-sector zelf behartigen. Door te 
selecteren waar 2 tot 4uur per week wordt ingezet, krijgen we een lijst waarin door OWW de 
meeste tijd wordt geïnvesteerd.  
 

Organisatie Tijdsinvestering Lidgeld 
VOICE raad van Bestuur 2u/week / 
VOICE policy & advocacy 2u/week €10.000 
VOICE Cacao Barometer12 1u/week €5.000 
Beyond Chocolate 2u/week / 
Beyond Chocolate CSO’s 2u/week / 
European Fair Trade 
Association (EFTA) 

2u/week / 

WGCA 4u/week / 
 
Deze organisatienetwerken zetten in op leefbaar inkomen en/of zorgplicht. En zijn in die zin 
zeker relevant voor het werk van OWW. 
 
Maar er lijkt meer te bestaan dan wat OWW registreert. OWW is al betrokken bij de 
koffiebarometer in samenwerking met Solidaridad, HIVOS, Conservation International, COSA 
en Safe Platform. Dit organisatienetwerk staat nog niet vermeld in de netwerklijst. De context 
voor koffie is ook aan het veranderen. Uit gesprekken met 2 geïnterviewde betrokkenen 
maken we op dat er binnen nu en 2 jaar ook een MSI rond koffie naar analogie met Beyond 
Chocolate wordt opgezet. Dus naar de toekomst zou OWW er voor kunnen kiezen daar ook 
op in te zetten. Zeker gezien de keuze om van koffie en cacao twee sterketens te maken 
waarop OWW verder expertise uitbouwt. 

 
12 Deze nemen we mee omdat we zo de totale inspanning voor VOICE beter in beeld krijgen. 
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Zijn er organisatienetwerken die minder relevant zijn? In het bestek van deze evaluatie is dat 
moeilijk volledig te beantwoorden. Bij het bekijken van de netwerklijst werd opgemerkt dat 
er 17 organisatienetwerken zijn waar de dienst P&Z van OWW aan deelneemt met een 
geschatte tijdsinvestering van 0 tot 0,5 uur per week per organisatienetwerk. Wat een relatief 
beperkte inzet is, maar wel kan meetellen in de totale tijdsbesteding van het personeel. 
 

Organisatie Tijdsinvestering Lidgeld 
EU-COCOA Coalition 0,50 uur per week / 
ALISEA 0,25 uur per week / 
WFTO 0,50 uur per week €2.375 
WFTO-Europe 0,50 uur per week / 
FSC België 0,00 uur per week / 
FTAO- UTP werkgroep 0,50 uur per week / 
The Fair Times 0,50 uur per week / 
FTAO Advocacy Network 0,00 uur per week / 
11.11.11 Werkgroep Private 
sector 0,10 uur per week / 

11.11.11 platform 
Duurzame handel 0,00 uur per week / 

Klimaatcoalitie AV 0,50 uur per week €250 
Platforme Perspective 2030 0,00 uur per week / 
Netwerk Bewust Verbruiken 0,05 uur per week / 
Coalitie tegen de Honger 0,10 uur per week / 
FairTradeGemeenten 0,10 uur per week / 
Transitienetwerk 
Middenveld 0,05 uur per week / 

Agri-Congo 0,10 uur per week / 
 
OWW zou bij elk van de organisatienetwerken waaraan ze deelneemt zich de vraag moeten 
stellen of dat netwerk bijdraagt aan de doelstellingen van OWW, en of het ook impact kan 
genereren voor KLP. 
 
Sterktes en zwaktes van de netwerken? 
 
Deze evaluatie steekt in vanuit waarderend onderzoek. Zwaktes lijken punten die alleen 
kunnen aangepakt worden met externe opportuniteiten of moeten gecompenseerd worden 
met sterktes in de klassieke SWOT-analyse. Daarom is de vraag naast de sterktes direct ook 
de vraag gesteld naar opportuniteiten ter verbetering.  
 
De organisatienetwerken hebben elk hun sterktes en opportuniteiten ter verbetering. 
 

Organisatienetwerk Sterktes Opportuniteiten ter 
verbetering 

WGCA Actoren poolen hun 
middelen voor onderzoek 

De afstemming met het 
Platform voor Eerlijke en 
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Focus op Belgische wet voor 
mHRDD 
Actoren bouwen samen 
kennis op 

Duurzame Handel en met de 
te vormen Coalitie voor de 
Belgische wet. 

VOICE Cacaobarometer heeft 
impact 
Doorgezette 
professionalisering 
Position papers zorgen voor 
afstemming 

Ondanks het 
lidmaatschapscharter 
worden er toch vragen 
gesteld bij de legitimiteit 
van is er toch minder 
vertrouwen omdat er CSO’s 
toetreden die dicht bij de 
privésector staan. 
Nog geen rechtstreekse 
representatie van KLP 

Beyond Chocolate De ambitie van leefbaar 
inkomen 
De inspanningen voor het 
AME-kader 
Opschaling fair trade 
gecertificeerde chocolade 

Er ligt volgens alle 
betrokkenen nog veel werk 
op de plank om ontbossing 
tegen te gaan en leefbaar 
inkomen te realiseren. 
Discussies rond wie de  
investeringen gaat betalen 
zijn nog niet beslecht 
Nog geen rechtstreekse 
representatie van KLP 

 
De belangrijkste opportuniteit ter verbetering voor de organisatienetwerken is dat ze 
aandacht zouden kunnen beginnen besteden aan de representatie van KLP. Dat is cruciaal 
voor de realisatie van de theory of change zoals aangeduid met de dikke groene pijlen op de 
tekening. 
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Wat is de wederzijdse meerwaarde van OWW en de organisatienetwerken? 
 
Zijn OWW en de organisatienetwerken relevant genoeg voor elkaar? De meerwaarde van 
OWW voor VOICE en voor WGCA staat buiten kijf. De organisatienetwerkcompetenties die 
OWW binnenbracht bij beide organisatienetwerken hebben een verdere professionalisering 
mogelijk gemaakt. In Beyond Chocolate wordt OWW erkend als legitieme organisatie met 
expertise. De rol van OWW wordt niet door elke geïnterviewde betrokkene als even cruciaal 
gezien, en door sommigen wel. Dit is compleet anders in vergelijking met VOICE en WGCA.  In 
Beyond Chocolate wordt wel verduidelijking verwacht van de rol die OWW daar gaat spelen: 
de inside track volgen en verandering binnen bedrijven faciliteren, of via de outside track druk 
zetten om tot verandering te dwingen? Beide routes hebben hun eigen meerwaarde. Er ligt 
wel ruimte volgens geïnterviewde betrokkenen om meer uitgesproken de watchdog rol op te 
nemen 
 

Meerwaarde OWW Meerwaarde WGCA 
• Organisatienetwerkcompetenties: 

integreren, structureren, 
vertrouwen opbouwen 

• Binnenbrengen expertise mHRDD 
• (potentieel) binnenbrengen 

expertise uit verschillende ketens. 

• Poolen van middelen voor 
onderzoek rond mogelijkheden 
mHRDD 

• Macht van het getal: brede groep 
van CSO’s. 

 
 

Meerwaarde OWW Meerwaarde VOICE 
• Organisatienetwerkcompetenties: 

integreren, structureren, 
vertrouwen opbouwen. 

• Binnenbrengen expertise mHRDD en 
leefbaar inkomen 

• Cacaobarometer 
• Netwerkcompetenties van de 

coördinator 
• Brede groep van CSO’s 

 
 

Meerwaarde OWW Meerwaarde Beyond Chocolate 
• Binnenbrengen expertise mHRDD en 

leefbaar inkomen in cacao 
• Achterban die gevoelig is voor het 

hoger leggen van de lat in de 
richting van leefbaar inkomen. 

• Diversiteit van spelers in de 
cacaoketen. 

• Betrokkenheid academici en 
overheid 

• Dialoog met de meest machtige 
spelers in de keten 

• Potentiële schaalvergroting van 
gecertificeerde chocolade. 

 
Conclusie 
 
OWW zet in op de relevante netwerken en moet zich tegelijk de vraag stellen of ze niet op te 
veel netwerken inzet. Zijn elk van de 51 lidmaatschappen voldoende belangrijk? Dat is een 
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vraag die OWW zich in de komende periode moet stellen indien de inzet van VTE en de 
financiering daarvan een uitdaging is. De wederzijdse meerwaarde van OWW en WGCA en 
VOICE zijn  zeer helder, met voldoende sterktes en voordelen om op te blijven inzetten. De 
wederzijdse meerwaarde van OWW naar Beyond Chocolate kan aan scherpte winnen door 
goed af te baken welke route OWW wil volgen en hoe OWW dit afstemt met de andere 
actoren van de civil society zoals bijvoorbeeld Fair Trade Belgium (voor certificering), Trias 
(capacity building van organisaties van KLP) en Rikolto (ervaring met verduurzaming van 
ketens met bedrijven). 
 
10.2 Effectiviteit 
 
Onderzoeksvragen 
 
De onderzoeksvragen geformuleerd door OWW wat de doeltreffendheid betreft zijn: 

1. Kan OWW de standpuntbepaling in de organisatienetwerken beïnvloeden? 
2. Heeft het werken in netwerken bijgedragen tot het realiseren van de politieke agenda 

van OWW? 
 
Deze onderzoeksvragen onderscheiden twee niveaus. Omwille van de nabijheid zit de eerste 
vraag in de invloedssfeer van OWW, en omwille van de afstand tot het politieke niveau zit de 
tweede vraag in de belangensfeer van OWW.  
 
Kan OWW de standpuntbepaling in de organisatienetwerken beïnvloeden? 
 
Voor VOICE en WGCA geven de geïnterviewde betrokkenen de indruk dat OWW sterk weegt 
op de besluitvorming en de integratie van de posities. 
 
Voor Beyond Chocolate is dit minder sterk uitgesproken. Binnen de groep van CSO’s moet de 
dynamiek om met één stem te spreken zich nog verder ontwikkelen. De afstemming tussen 
OWW en Fair Trade België (die in de steerco zit) verloopt volgens de betrokkenen zeer goed.  
 
Heeft het werken in netwerken bijgedragen tot het realiseren van de politieke agenda van 
OWW? 
 
Over welke verandering kunnen we spreken? Ten eerste is het Raam van Overton verschoven 
wat zorgplicht betreft op Europees niveau en op globaal niveau (ICCO), de discussies worden 
daar nu in het centrum van de macht gebracht. Ten tweede is het discours bij bedrijven over 
leefbaar inkomen en het tegengaan van ontbossing en kinderarbeid in de cacao-sector ook 
verschoven naar concrete ambities.  
 
VOICE is één van de organisatienetwerken die door de publicatie van de Cacaobarometer en 
het lobbywerk waar OWW bij betrokken is, heeft bijgedragen aan die verschuiving van het 
Raam van Overton. 
 
Het feit dat binnen Beyond Chocolate bedrijven en overheid zich achter leefbaar inkomen en 
het tegengaan van ontbossing en kinderarbeid zetten in de cacao-sector is een mérite op zich. 
Het feit dat OWW heeft bijgedragen om de lat daar hoog genoeg te leggen qua ambitie toont 
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aan dat die setting de juiste opportuniteiten creëerde om leefbaar inkomen op de agenda te 
zetten. 
 
De WGCA heeft vooral interne afstemming onder CSO’s opgeleverd. Het is niet helder of de 
WGCA of haar voorloper (Binding Treaty) bijgedragen heeft aan de positie van Didier Reynders 
over de noodzaak van mHRDD. Het moet ook nog blijken of de focus op een Belgische wet 
voor mHRDD zal lukken.  
 
Conclusie 
 
OWW kan in sterke mate de standpuntbepaling in VOICE en WGCA beïnvloeden. Binnen de 
informele groep van CSO’s van Beyond Chocolate is dat vooral het geval met Fair Trade België. 
Dit leidt tot een verschuiving van discours op verschillende vlakken. Zo is mHRDD of zorgplicht 
nu onderwerp van discussie in het centrum van de Europese macht. En wordt leefbaar 
inkomen in cacao een concrete ambitie van machtige spelers. Desondanks deze vooruitgang 
ligt er toch nog zeer veel werk op de plank om leefbaar inkomen en een zorgplicht die qua 
kosten niet op KLP afgewenteld worden daadwerkelijk te realiseren. 
 
10.3 Efficiëntie 
 
Onderzoeksvragen 
 
De onderzoeksvragen geformuleerd door OWW zijn: 

1. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van OWW? 
2. Kan OWW hier aan voldoen? 
3. Wat is de verhouding tussen kosten en baten? 
4. Welke toegevoegde waarde haalt OWW uit de netwerken? 

 
De verwachtingen ten aanzien van OWW. 
 
Verwachtingen in verband met de expertise van OWW 
 
OWW wordt door al de geïnterviewde betrokkenen gezien als een organisatie met sterke 
legitimiteit en als een speler om rekening mee te houden als het gaat over eerlijke handel, 
leefbaar inkomen, zorgplicht en cacao13. 
 
Dit wordt extra onderlijnd door de spontane associatie die het brede Vlaamse publiek maakt 
tussen eerlijke handel en OWW. Bij een bevraging14 van de brede Vlaamse bevolking 
associeerde in 2018 51%  (nog 41% in 2014) het concept van eerlijke handel met Oxfam 
Wereldwinkels en staat daarbij met stip op een eerste plaats.  
 
Intern vinden men bij OWW dat die erkenning en legitimiteit omwille van de expertise nog 
sterker in de verf mag gezet worden en dat men daar proactief mee aan de slag moet. 

 
13 Koffie, rijst en palmolie zijn als ketens niet bekeken in deze evaluatie. 
14 Eerlijke Handel barometer 2018 (augustus 2018, iVOX in opdracht van TDC) 
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• Zo was er een artikel over fair trade cacao in MO-magazine en werden ze niet 
geconsulteerd.  

• De samenwerking met OFT om de lat hoger te leggen in de richting van een leefbaar 
inkomen willen ze zelf nog versterkt zien. Dit zal de legitimiteit van OWW om iets te 
zeggen over leefbaar inkomen in de praktijk alleen maar versterken. 

 
Extern gaf 1 geïnterviewde betrokkene aan dat in de WGCA meer input mag komen van de 
productieketens zoals cacao waarin OWW zich verdiept. Daar is interesse in. Daar ligt dus ook 
een kans om OWW te profileren als actor met degelijke expertise. 
 
2 geïnterviewde betrokkenen in Beyond Chocolate gaven aan dat de ervaring van OWW in de 
productie van chocolade (via de samenwerking met OFT en de samenwerking met partners in 
Ivoorkust en Ghana) niet volledig te vergelijken is met de productie van hoge 
kwaliteitschocolade in een commerciële context. Waardoor deze betrokkenen die ervaring in 
de cacao-keten verengen naar een niche. Wat geldt in de niche, geldt volgens hen daarom nog 
niet in de meer commerciële logica. 1 van deze geïnterviewde betrokkenen gaf aan dat – naar 
diens opinie – het door de inbreng van de retail kwam dat leefbaar inkomen op de agenda 
staat van Beyond Chocolate en zag dat als een falen van de CSO’s. 
 
Zelfs met deze nuanceringen kan gesteld worden dat OWW erkend wordt door externen 
omwille van haar expertise en  dat OWW deze expertise bewust verder versterkt. Het staat 
buiten kijf dat binnen VOICE en de WGCA deze expertise sterk gewaardeerd wordt omdat daar 
de belangen meer gealigneerd zijn. Binnen Beyond Chocolate zijn de belangen en de 
dynamieken zoals beschreven in de case zo divers dat er spelers zullen zijn die deze expertise 
in de cacaoketen bewust herleiden tot een niche-ervaring, om de legitimiteit van OWW te 
beperken tot die niche. 
 
Verwachtingen in verband met de rol van OWW: watchdog, dolfijn, haai. 
 
Er wordt door alle geïnterviewde betrokkenen in de cases van OWW verwacht dat  

• men bedrijven wijst op hun verantwoordelijkheden binnen de keten 
• men overheden wijst op het belang van zorgplicht in wetgeving. 

 
Er is de perceptie bij de geïnterviewde betrokkenen dat OWW de legitimiteit en de capaciteit 
heeft om hier een rol in te spelen zowel in een setting als Beyond Chocolate als de WGCA en 
in VOICE.  
 
Toch zijn er ook betekenisvolle nuances die de geïnterviewde betrokkenen maken die een 
verdere verscherping van de rol van OWW vragen. 

• 1 geïnterviewde betrokkene in VOICE en 1 andere betrokkene in de WGCA gaven aan 
dat samenwerken met bedrijven in vrijwillige samenwerkingen niet samengaat met 
het ijveren voor een mandatory human rights due diligence. Ze waarschuwen ervoor 
dat men de vrijwillige inspanningen van bedrijven die verre van ideaal zijn, kan 
legitimeren als “goed bezig” door  mee te werken in een dergelijk MSI. 

• 3 geïnterviewde betrokkenen in Beyond Chocolate waren geïnteresseerd om OWW 
een stevigere watchdog rol te zien spelen naar bedrijven. Het kwam telkens wat 
overeen met het spelen van de bad cop, en naming and shaming te doen zodat 
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anderen in een samenwerking met bedrijven met voldoende ambitie verandering 
kunnen faciliteren. 2 van de geïnterviewde betrokkenen opperden zelfs de 
mogelijkheid om tactisch uit Beyond Chocolate te stappen als de ambities niet de juiste 
richting uitgaan. Deze geïnterviewde betrokkenen erkenden tegelijk dat bij een “bad 
cop”-rol de relatie van OWW met OFT kan bemoeilijkt worden om dat die ook 
supermarkten als klanten heeft waar ze een goede relatie mee willen onderhouden. 

 
Intern bij OWW is men zich bewust van de spanning tussen dolfijn en haai zijn, tussen good 
cop of bad cop zijn. De meningen zijn intern verdeeld en men voelt de nood om daar een 
keuze in te maken. Uit de vorige evaluatie door ACE Europe werd als aanbeveling meegegeven 
om daarin keuzes te maken, die keuze kan contextafhankelijk zijn naargelang de keten en de 
rollen die de andere actoren al opnemen. 
 
Wat cacao betreft zien we wel dat spelers als Rikolto, Trias en ook Fair Trade België in Beyond 
Chocolate duidelijk kiezen om de dolfijn of de good cop te zijn. Er ligt daar echt ruimte om een 
stevige waakhondfunctie in te vullen. De terugkerende spanning die gevoeld wordt is dat OFT 
het dan moeilijker kan krijgen in haar relatie met retail, omwille van de nauwe band en de 
verbondenheid door de naam Oxfam.  
 
Verwachtingen in verband met organisatienetwerk-competenties. 
 
Binnen Beyond Chocolate wordt er niet echt naar OWW gekeken om ook competenties 
binnen te brengen die het netwerk versterken zoals de financiering proberen verzekeren, de 
integratie van de verschillende posities te realiseren, enzovoort.  
 
Bij VOICE is het helder dat dat wel aan de orde is. De bestuursfunctie die daar gespeeld is en 
nog verder moet gespeeld worden is cruciaal gebleken in het voortbestaan en de 
professionalisering van dat netwerk.  
 
Ook bij de WGCA heeft Oxfam zichzelf gepositioneerd als actor die voor meer vertrouwen 
zorgt tussen de deelnemers van de werkgroep en voor gezamenlijke kennisopbouw via het 
aansturen van de studie die uitgevoerd is. Ook heeft OWW er voor gezorgd dat er meer op 
lange termijn gepland wordt en dat de focus op een Belgische wet voor HRDD komt. Dit wordt 
door de betrokkenen zeer gewaardeerd. 
 
Wat is de verhouding tussen kosten en baten? 
 
Bij VOICE zijn de baten en de kosten al het meest helder. De effecten die VOICE heeft door de 
cacaobarometer, de position papers maar ook het informele werken laten zich zien in 
bijvoorbeeld een steviger ambitie bij Beyond Chocolate, of een Wereld Cacao Conferentie die  
leefbaar inkomen meeneemt in de slotteksten. Een miljardenindustrie als de cacao-sector 
wordt stevig uitgedaagd om de lat hoger te leggen met een jaarlijkse investering van €15.000 
en – op papier – een 5 uur per week toegewijd werk aan VOICE door een OWW-medewerker. 
Daar wegen de baten zeker op tegen de kosten. 
 
Bij de WGCA is OWW er in geslaagd om een heldere focus te krijgen op een Belgische wet naar 
mHRDD. Er is nu al collectief binnen dat netwerk kennis opgebouwd en er zijn van 
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verschillende organisaties middelen gepoold. Hoewel het met de info ter beschikking niet 
volledig helder is hoeveel OWW bijdraagt hierin, is het wel helder dat door het poolen van 
middelen met andere actoren die studie anders niet gerealiseerd kon zijn. Dus wat dat betreft 
is het zeker efficiënter om het samen te doen, dan alleen. 
 
Wat Beyond Chocolate betreft is het echt te vroeg om te zeggen dat de kosten en de baten in 
evenwicht zijn. OWW zal zeker bijgedragen hebben tot het hoge ambitieniveau, maar het zal 
pas in de nabije toekomst duidelijk worden of dit de nodige effecten heeft op het terrein. 
Zodra OWW indicaties krijgt dat Beyond Chocolate evolueert naar de legitimatie van de status 
quo, zou het goed zijn om er uit te stappen.  
 
Welke toegevoegde waarde haalt OWW uit de netwerken? 
 
Het is in de gevallen van VOICE en de WGCA zeer helder dat de samenwerking met andere 
actoren een grotere hefboom genereert, dan moesten ze dit alleen doen. Wat Beyond 
Chocolate betreft is het zeker van belang dat zo een multi-stakeholder-initiatief bestaat, de 
collectieve impact van al die actoren is nodig om effect op het terrein te zien. Maar de 
toekomst moet uitwijzen of de inspanningen van OWW binnen - inside track - Beyond 
Chocolate genoeg gaan wegen. Of dat ze eerder langs de buitenkant druk moeten voeren. Eén 
geïnterviewde suggereerde hier, dat het de moeite is om vol te houden tot 2025 en dan de 
evaluatie te maken. Is de eerste doelstelling gehaald? Zo ja, aan boord blijven, zo neen. Er 
uitstappen en druk beginnen voeren van buitenaf. 
 
Conclusie 
 
Krijg je door via een organisatienetwerk te werken tegen een lagere kostprijs een even groot 
of groter effect? Wat VOICE en WGCA betreft kan deze evaluatie daar positief over oordelen. 
Wat Beyond Chocolate betreft, is het voor deze evaluatie te vroeg om daarover te oordelen. 
Voor Beyond Chocolate en voor de CSO-groep van Beyond Chocolate moet goed gekeken 
worden of OWW voldoende effect op het terrein kan genereren. De suggestie is om tot 2025 
aan boord te blijven en de actoren alle kansen te geven en dan te evalueren of de kosten van 
in het MSI te werken in verhouding staan met de baten. 
 
OWW wordt door alle partijen als een legitieme speler gezien met expertise. Wel is het 
aanbevolen om die rol scherper te stellen en de vraag te stellen of OWW the bad cop, the 
good cop, of een totaal andere nog te definiëren rol wil spelen afhankelijk van de 
veranderende context of de progressie die gemaakt wordt zoals bijvoorbeeld in Beyond 
Chocolate. 
 
10.4 Duurzaamheid 
 
Onderzoeksvragen 
 
De onderzoeksvragen die OWW formuleerde rond de duurzaamheid zijn: 

1. Hoe duurzaam zijn de relaties van OWW met de netwerken.  
2. Zijn de voorwaarden vervuld om een duurzame samenwerking te verzekeren? 
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Hoe duurzaam zijn onze relaties met de netwerken 
 
OWW is één van de oprichtende en professionaliserende krachten achter VOICE. De impact 
van VOICE is groot via de Cacaobarometer en de opgebouwde externe legitimiteit van het 
netwerk. Het interpersoonlijke is in de samenwerking met VOICE uitermate belangrijk. Maar 
er is een personeelswissel geweest en die heeft buiten één minder jaar qua engagement de 
samenwerking toch op hoog niveau verder gezet. VOICE en OWW hebben een duurzame 
relatie. Sommige geïnterviewde betrokkenen gaven aan dat VOICE misschien te snel groeit en 
dat er nu leden bijkomen die te dicht bij bedrijven staan. Gaat VOICE de integratie van posities 
kunnen volhouden? Gaat dit een impact hebben op de relatie met OWW? De geïnterviewde 
betrokkenen in VOICE gaven aan dat er goed naar elkaar geluisterd wordt. Deze evoluties 
openlijk blijven bespreken zal een waarborg zijn voor de verdere duurzame uitbouw van de 
relaties van OWW met het VOICE-secretariaat en met de andere leden in VOICE. 
 
De WGCA is een relatief prille samenwerking in zijn huidige vorm. Dus er is nog te weinig tijd 
over heen gegaan om te spreken van een duurzame relatie. Toch zijn er – dankzij OWW – 
strategische doelen gesteld en een lange termijn planning om te proberen om een Belgische 
zorgplichtwet te realiseren. Er zijn al middelen gepoold om een onderzoek te financieren en 
er is een goede informele dynamiek. De informele dynamiek is nu de sterkte maar is niet 
voldoende als basis om een duurzame relatie uit te bouwen. Ook de inbedding in het Platform 
voor Eerlijke en Duurzame Handel is meer vanuit een praktische overweging (bijna dezelfde 
mensen rond bijna dezelfde soort onderwerpen) en zorgt soms voor verwarring. Er zijn dus 
kiemen om een duurzame relatie op te bouwen, maar ook kiemen om het eerder als een 
projectmatige, functionele en tijdelijke werkgroep te zien. 
 
Het is nog te vroeg om uitspraken te doen of de relatie tussen OWW en Beyond Chocolate 
een duurzame relatie is. Hoewel de geformuleerde en ondertekende ambities ongezien zijn, 
net als de poging om er een meetbaar kader tegenover te stellen, mogen we nog niet zeker 
zijn dat 1) de spelers met macht in de keten de rit uitdoen en niet op een gegeven moment 
een reden vinden om uit Beyond Chocolate te stappen en bijvoorbeeld wel in DISCO of GISCO 
te blijven waar de ambities minder concreet zijn; en dat 2) de meeste impact voor KLP 
gerealiseerd wordt door als OWW in Beyond Chocolate te blijven. 
 
Zijn de voorwaarden vervuld om  een duurzame samenwerking te verzekeren? 
 
Kenis en Cambré schatten de slaagkansen van een organisatienetwerk op slechts 20%. 
Organisatienetwerken hebben een hele hoop uitdagingen om duurzaam te zijn. Kenis en 
Cambré lijsten er 10 op. We bekijken voor elk van de cases of deze uitdaging aan de orde is 
en of er aan gewerkt wordt. 
 
Het bereiken van consensus over de missie en de doelstellingen van het organisatienetwerk. 
 
Zowel in WGCA, VOICE als in Beyond Chocolate geven de betrokkenen aan dat dat 
gerealiseerd is. In VOICE is er de meest uitgesproken methode van de position papers om 
consensus te zoeken. Ook in WGCA is er sprake van het samen ontwikkelen van posities rond 
onderwerpen die bijdragen tot de doelstelling van de WGWCA. In Beyond Chocolate is er 
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consensus gevonden rond zeer ambitieuze doelstellingen. Op het steerco wordt volgens 
betrokkenen open en concreet discussie gevoerd. Nu gebruikt men de ontwikkeling van het 
AME-kader om verder consensus te vinden over hoe de vooruitgang op die doelstellingen 
kan gerapporteerd worden. Het is helder dat deze uitdaging van in het begin op een serieuze 
manier wordt aangepakt. 
 
Een cultuurclash of botsende institutionele logica’s. 
 
Bij VOICE is er een indicatie dat er botsende institutionele logica’s aantreden die een echte 
uitdaging kunnen vormen door het toelaten van CSO’s die dichter bij bedrijven staan dan de 
oorspronkelijke leden. VOICE heeft een charter en procedure om nieuwe leden toe te laten. 
Deze nieuwe leden zitten nu in de aspirant-lid of observator status. Dit zal onderwerp van 
bespreking moeten worden op de geijkte fora binnen VOICE. 
 
Bij WGCA zijn er voorlopig geen indicaties van botsende institutionele logica’s die een echte 
uitdaging vormen. Afwezigheid van bewijs is echter niet bewijs van afwezigheid. Er zijn wel 
degelijk institutionele verschillen in achterban van de CSO’s (vakbonden of NGO’s) en in 
internationale inbedding of niet (lid van internationale koepels of niet). Als de samenwerking 
meer zal formaliseren, kan het zijn dat dit een belangrijkere rol gaat spelen. 
 
Bij Beyond Chocolate zijn cultuurclashes en botsende institutionele logica’s zeer aanwezige 
uitdagingen. Het is een inherent onderdeel van de dynamiek en daarom is ook een 
professionele organisatie aangesteld als secretariaat van het MSI. 
 
Verlies aan autonomie 
 
Individuele lidorganisaties kunnen het gevoel krijgen dat ze beslissingsmacht verliezen door 
zich in te schrijven in de dynamieken van een organisatienetwerk. 
 
Bij VOICE wordt er nadruk op gelegd dat de autonomie van de leden om de manier van 
actievoeren net een rijkdom is. Niemand hoeft zich aan te passen. Maar gaat dit blijven gelden 
voor nieuwe organisaties die het in hun kern hebben om samen te werken met bedrijven. 
Gaat dit blijven gelden als OWW de stap maakt om inside track te gaan werken en met een 
commercieel bedrijf (anders dan het eigen OFT) in zee gaat. 
 
Bij WGCA speelt dit verlies aan autonomie (nog) niet. Het is een zelfsturende werkgroep die 
niet vraagt aan de individuele leden om een stuk van de autonomie op te geven voor het 
geheel. 
 
Bij Beyond Chocolate gaven 2 geïnterviewde betrokkenen aan dat als bedrijven het gevoel 
krijgen dat ze door – vrijwillig – te rapporteren op het AME-kader autonomie verliezen in een 
richting die ze niet willen. Dat ze dan autonomie kunnen terugnemen door er uit te stappen. 
Hoe gaat men met deze dynamiek omgaan in Beyond Chocolate? Hoe gaat OWW omgaan met 
de manier waarop IDH dit zal aanpakken als deze kwestie zich voordoet? Het is niet duidelijk 
uit de interviews hoe dit zal evolueren. 
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Coördinatiemoeheid 
 
VOICE is succesvol door een periode gegaan waar er letterlijk coördinatiemoeheid is 
opgetreden. Door onder andere het blijvende engagement van OWW is deze uitdaging 
overwonnen en is de professionalisering en de groei van het netwerk doorgezet. 
 
Bij WGCA wordt een informele leidersrol beurtelings geroteerd. Als WGCA een informele, 
functionele en tijdelijke werkgroep is, dan kan dat voldoende zijn om de coördinatie-moeheid 
tegen te gaan. 
 
Bij Beyond Chocolate is er direct gekozen om een professionele organisatie als 
netwerkcoördinator/facilitator aan te duiden. Deze financiering loopt wel maar voor 3 jaar. 
Dat is meteen de achilleshiel van dit MSI. Indien er nu niet gewerkt wordt aan het duurzaam 
verder financieren van de nodige netwerkcompetenties van Beyond Chocolate zonder 
overheidsfinanciering, zal het daarvan afhangen, en dat in een context waarin de geschiedenis 
leert dat het veranderen van een minister het einde van de financiering van groots opgezette 
initiatieven kan betekenen15. 
 
Vertrouwen ontwikkelen 
 
Vertrouwen opbouwen kost tijd en vraagt voldoende interactie tussen de verschillende leden 
van het organisatienetwerk. 
 
Uit de gesprekken met de betrokkenen van VOICE merk je dat er al veel energie en tijd naar 
de interactie tussen de lidorganisaties gegaan is, dat men samen moeilijke wateren 
doorzwommen heeft en men samen succesvol aan het professionaliseren is. Het verder 
inzetten op groei zal nieuwe uitdagingen brengen waarbij het vertrouwen opbouwen met 
nieuwe leden een blijvend aandachtspunt is. 
 
De WGCA is de case met het meest informeel karakter. Daar hoor je bij de geïnterviewde 
betrokkenen dat vertrouwen tussen de personen cruciaal is voor de werkbaarheid van de 
relatie. Het is nog niet duidelijk of dit vertrouwen voldoende is om in moeilijker tijden het 
overleven van de WGCA te verzekeren, omdat een dergelijke uitdaging zich nog niet heeft 
voorgedaan. 
 
Het vertrouwen tussen de leden van Beyond Chocolate is een gekend aandachtspunt. De 
sterkte van een dergelijk MSI is dat het net actoren met verschillende belangen en 
achtergronden tot partners maakt. Het initiële vertrouwen is laag omdat de belangen zo 
verschillend zijn. Er is wel de bereidheid om dat vertrouwen te gaan opbouwen en het wordt 
ook erkend als een continu aandachtspunt. 
 
Obstakels voor performantie en verantwoordelijkheid afleggen. 
 

 
15 De BTC-infocyclus is na meer dan 50 jaar door Minister De Croo afgeschaft, zelfs na een goede beoordeling 
van een externe evaluatie, omwille van andere beleidsprioriteiten 
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Wie draagt er welke verantwoordelijkheid in het organisatienetwerk? Hoe wordt er omgegaan 
met freeriders, die profiteren van de inspanningen van anderen in het netwerk? 
 
In VOICE wordt een Raad van Bestuur opgezet met leden die daar tijd voor kunnen vrijmaken 
en zijn middelen gegenereerd om een professioneel secretariaat op te zetten. Zij zijn 
verantwoordelijk gesteld voor de performantie van het netwerk en voor het aanspreken van 
leden op hun verantwoordelijkheid.  
 
In de WGCA, die informeel van aard is, is er een beurtrol afgesproken om vergaderingen te 
leiden en de verslagen te maken. Dit zorgt ervoor dat het risico op freeriders wordt beperkt. 
OWW heeft zich opgegeven om de gezamenlijke studie te leiden en aan te sturen. Het is niet 
duidelijk of hier ook een beurtrol wordt afgesproken, voor het vervolg. Hier is een risico, dat 
omdat men dat vanuit OWW zeer goed gedaan heeft, men vasthangt aan een dergelijke rol. 
 
Bij Beyond Chocolate is er een steerco met vertegenwoordigers van de verschillende 
stakeholdergroepen waar de verantwoordelijkheden binnen het organisatienetwerk kunnen 
besproken worden. De ketenspelers worden ondersteund om verantwoordelijkheid af te 
leggen via het samen ontwikkelde Accountability- Monitoring- en Evaluatiekader.  Verder 
voorziet de overheid middelen om de netwerkverantwoordelijkheden op te laten nemen door 
IDH. 
 
Complexiteit van het management 
 
Degene die het organisatienetwerk managen moeten rekening houden met de dynamieken 
van het organisatienetwerk op zich en met de dynamieken van de leden. Dat maakt het 
complex. 
 
Bij VOICE neemt met de toenemende professionalisering en de groei ook de complexiteit toe. 
Het is geen informele club meer van CSO’s die samen rond cacao willen kennis delen. De 
geïnterviewde betrokkenen zijn zich hier zeer bewust van. Het feit dat VOICE nu door een 
audit-proces gaat, helpt hen om onder andere deze uitdaging goed te analyseren en er op in 
te spelen.  
 
Bij de WGCA is deze uitdaging gezien het informele karakter van de werkgroep  en de 
evenredige arbeidsdeling tussen de leden nog niet aan de orde.  
 
Bij Beyond Chocolate is IDH belast met de taak om met deze uitdaging om te gaan. Beyond 
Chocolate is bij uitstek de case waarin deze uitdaging speelt. Wil men iedereen aan boord 
houden in context waar de belangen zeer verschillend zijn, dan zullen de diplomatieke 
competenties van IDH een belangrijke rol spelen in de nabije toekomst.  
 
Onevenwicht in de machtsverhoudingen 
 
Elke organisatie in het organisatienetwerk heeft een eigen geschiedenis, eigen middelen en 
eigen legitimiteit en kan op die vlakken stevig verschillen met de andere organisaties.  
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Bij VOICE wordt er prat op gegaan dat er in consensus beslist wordt en dat iedereen bijdraagt 
naar vermogen. Eén geïnterviewde betrokkene gaf wel aan dat – hoewel er goed naar elkaar 
geluisterd wordt – het toch makkelijker is voor organisaties met meer middelen om 
standpunten er door te krijgen. Dit kan het signaal van de kanarie in de koolmijn zijn. Een 
uitdaging die nog niet op de radar staat van alle betrokkenen en daarom des te belangrijker 
om dit open te bespreken in VOICE. 
 
Bij de WGCA is er bij geen enkele geïnterviewde betrokkene een indicatie gekomen dat dit op 
deze moment een uitdaging is. 
 
Bij Beyond Chocolate zijn onevenwichtige machtsverhoudingen een drijvende kracht achter 
de dynamieken tussen de verschillende lidorganisaties. Deze MSI staat nog maar aan het begin 
van de samenwerking. Er is een bewustzijn dat als een grote en machtige ketenspeler er uit 
stapt dat dat meer impact zal hebben dan als OWW er uit stapt. Door onder de CSO’s af te 
stemmen en af te spreken om - als er sprake is van eroderende doelstellingen en praktijken – 
er gezamenlijk uit te stappen, zouden de CSO’s dat machtsonevenwicht enigszins kunnen 
counteren.  
 
Gebrek aan organisatorische competentie tot samenwerking 
 
Het kan zijn dat de partners in de organisatienetwerken niet de ervaring hebben om in 
netwerken te werken. Deze uitdaging is niet aan de orde voor geen van de 3 cases. Toch is het 
van belang voor OWW om in het geval van nieuw op te zetten organisatienetwerken hiermee 
rekening te houden. 
 
Duurzaam in stand houden van het netwerk 
 
Een organisatienetwerk is geen statisch gegeven. Het is niet omdat de snapshot van vandaag 
er prachtig uitziet dat dat morgen nog even goed is. Op welke manier worden al deze 
uitdagingen actief opgenomen en is er sprake van continue verbetering? 
 
Alleen voor VOICE kunnen we zeggen dat zij hier al iets bewezen hebben. Zij bestaan al lang 
genoeg en slagen er in te professionaliseren en hetgeen ze leren te institutionaliseren. Zowel 
Beyond Chocolate als de WGCA, hebben hoewel ze twee zeer verschillende 
organisatienetwerken zijn, nog niet bewezen dat ze bij serieuze moeilijkheden de 
duurzaamheidstest doorstaan, gewoonweg om dat die zich nog niet hebben voorgedaan. 
 
Conclusie 
 
Bij VOICE zijn de voorwaarden om een verdere duurzame relatie uit te bouwen verzekerd. 
Zowel bij Beyond Chocolate als bij de WGCA zijn er voldoende elementen aanwezig om hier 
blijvend op in te zetten, maar is het nog te vroeg om te oordelen dat alle voorwaarden vervuld 
zijn om een duurzame relatie te verzekeren. Die relaties moeten immers de nodige 
stresstesten nog doorstaan. 
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11. Aanbevelingen 
 
11.1 Leeswijzer van de aanbevelingen 
 
OWW geeft aan in de referentietermen van deze evaluatie om op volgende vragen een 
aanbeveling te krijgen.  

1. Wat zijn criteria om toekomstige organisatienetwerken te kiezen? 
2. Wat zijn criteria om zelf een thematisch netwerk op te zetten? 
3. Wat zijn elementen voor de ontwikkeling van een netwerkstrategie? 
4. Welke factoren zijn richtinggevend bij het inschatten van de verhouding tussen input 

en output? 
5. Welke lessen kunnen we trekken om bestaande samenwerkingen verder te 

versterken? 
6. Welke implicaties hebben de huidige politieke context en maatschappelijke trends 

voor onze bestaande en toekomstige samenwerkingen? 
 
Binnen het bestek van deze evaluatie proberen we een richting van een antwoord te 
formuleren. Het gaat om een beslissing onder onzekerheid. Het is onbekend hoe alles 
evolueert. Je kan niet voorspellen welke richting de huidige politieke context en 
maatschappelijke trends toekomstige samenwerkingen gaan bepalen. Daarom is het van 
belang om geïnspireerd op het concept anti-fragiliteit van Nassim Nicholas Taleb een convexe 
relatie aan te gaan met die onbekende toekomst. Dat wil zeggen dat je een positie inneemt 
die de meeste impact oplevert ongeacht de contextveranderingen en die je toch overal 
uitgelegd krijgt met een goed beeld. Het is van belang dat deze oefening door OWW zelf 
gebeurt in samenwerking met OSOL als Oxfam België, om het “not invented here”-gevoel 
tegen te gaan. Wat volgt is een samenvatting van wat uit de interviews en gesprekken komt 
met de mensen van OWW en OSOL, gekristalliseerd in het beeld van een waakhond. Wat volgt 
gaat ook in op de eerder geformuleerde kritiek op het evaluatiekader dat onvoldoende scherp 
de verschillende rollen definieert die een CSO kan spelen in de beleidsbeïnvloeding en in de 
beïnvloeding van de beslissingen van economische actoren. Het is de mening van de auteur 
van deze evaluatie en dus te zien als de start van een discussie, die moet leiden tot een 
verscherpte definiëring van de rol van OWW in het beïnvloeden van politieke en economische 
actoren 
 
11.2 Bepaal je rol: Trouwe honden spelen, blaffen én bijten. 
 
Vergeet even dolfijnen en haaien, vergeet de goeie en de slechte flik. Het zijn dichotome 
voorstellingen die tekort doen aan de realiteit van de beleidsbeïnvloeding en de unieke positie 
waarin OWW zich bevindt. Om de eigen rol te verscherpen en de bestaande samenwerkingen 
te versterken is een ander verhaal nodig. 
 
Denk aan een Mechelse scheper. Een waakhond, trouw aan het baasje, spelend met de 
vrienden die op bezoek komen, de circle of trust. Blaffend naar onbekenden of bekende 
voorbijgangers die de lijn van de circle of trust dreigen te overschrijden, die dreigen te ver 
gaan. En die tenslotte inbrekers bijten, die geweld beantwoorden met geweld. Iedereen snapt 
van die Mechelse scheper dat het volledig legitiem is om die drie rollen te spelen. Niemand is 
in de war over die Mechelse scheper. 
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OWW en bij uitbreiding Oxfam België moet geen dolfijn of haai zijn, moet niet in de rol van 
slechte flik stappen als een goeie flik dat vraagt. OWW moet een waakhond zijn die trouw aan 
de principes van leefbaar inkomen, zorgplicht en eerlijke handel kan 

1. Spelen met actoren (bedrijven, politici en hun medewerkers, CSO’s) die zich in de circle 
of trust bevinden om praktijkervaring op te bouwen met leefbaar inkomen, zorgplicht 
en eerlijke handel en die ervaringen te delen. 

2. Blaffen naar actoren (bedrijven, overheden, CSO’s) om aan te geven dat de lat echt 
wel hoger kan. Dat het mogelijk is. Het moedigt de actoren aan om hun gedrag bij te 
sturen. Op deze moment bijt de blaffende hond niet. 

3. Bijten in de kuiten van actoren (bedrijven, overheden, CSO’s) om ze te dwingen hun 
gedrag bij te stellen. Dat betekent dat de consumenten van deze bedrijven hun 
favoriete merk in slecht daglicht kunnen gesteld zien. Dat betekent dat politici 
persoonlijk ter verantwoording kunnen geroepen worden in een publieke campagne. 
Dat betekent een “no more mister nice guy houding”. 

 
Actoren kunnen binnen en buiten de circle of trust bewegen. Het kan zijn dat je een goeie 
relatie opbouwt met een politicus en dat je die goed onderbouwd advies meegeeft. Hij of zij 
zit in de circle of trust. Je kan samen “spelen”. Als die politicus/ca in dat dossier uiteindelijk 
volgens de waarden van OWW over de schreef gaat, beweegt die zich buiten de circle of trust 
en is het gerechtvaardigd om te blaffen. Het belangrijkste principe is dat de context en de 
actor waarmee je in interactie gaat bepalen hoe je je kan gedragen. Want je bent trouw aan 
je waarden van eerlijke handel, zorgplicht en leefbaar inkomen. Ga per beleidsonderwerp en 
per positie van een betrokken actor na waar ze zich bevinden op het Raam van Overton. 
Bevindt de positie van de actor ten opzichte van het onderwerp zich in het centrum, ga dan 
vriendelijk en ondersteunend te werk met advies. Bevindt de positie zich aan de rand, aan de 
“fringes of acceptable policy” zorg dan dat er geblaft of gebeten wordt om het raam te doen 
opschuiven. Het huidige tracking-instrument dat nagaat hoe de “alignement” is van de positie 
met die van OWW per ontmoette actor, is een goeie aanzet om hiermee aan de slag te gaan.16 
 
11.3 Verandering moet gebeuren door de mensen waarvoor  de verandering bedoeld 
is. 
 
De grootste tekortkoming is het ontbreken van (een vertegenwoordiging van) KLP in de 
organisatienetwerken die een verandering voor de KLP wil realiseren. De keuze voor een 
discursieve vertegenwoordiging17 is niet opportuun omdat het de autonomie van de KLP om 
hun eigen verandering re realiseren de facto afneemt. Waarom zouden ze zelf niet de 
competenties hebben en verder kunnen ontwikkelen om hun eigen verandering te realiseren 
in alliantie met organisaties zoals VOICE of arena’s zoals Beyond Chocolate? De privileges die 
Westerse organisaties hebben, kunnen ook gebruikt worden om KLP een grotere stem te 
geven. Rechtstreekse vertegenwoordiging is een uitdaging maar geen reden om er niet aan te 
beginnen. Een goed voorbeeld van hoe dit toch mogelijk is om er aan te werken – en niets is 

 
16 Leg hierbij de link met de kennisopbouw die binnen Oxfam International al gebeurde in hun private sector 
engagement framework. 
17 Discursieve vertegenwoordiging  van KLP = Een vertegenwoordiging van het discours van KLP. 
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perfect18 – is Agricord waar de stem van boerenvertegenwoordigers uit het globale Zuiden op 
10 jaar tijd stevig is gegroeid en luider is beginnen klinken. 
 
11.4 Ontwikkel per sterketen een netwerkstrategie en ga tactische ondersteunende 
allianties aan. 
 
Maak een onderscheid tussen duurzame uit te bouwen organisatienetwerken die verandering 
binnen een supply chain willen bewerkstelligen en tijdelijke tactische allianties die hier 
ondersteunend in zijn. Voor de sterketens cacao en koffie is het interessant te zoeken naar 
duurzame samenwerkingen om de rol van (trouwe) waakhond (spelen, blaffen en bijten) zo 
goed mogelijk te spelen. Zijn er organisaties waar je naar analogie van VOICE een duurzame 
samenwerking mee kan uitbouwen dan kan je ook voor pakweg koffie een dergelijke impact 
realiseren. Initiatieven zoals Beyond Bananas en Beyond Coffee komen er aan. Er opent zich 
een politieke opportuniteitsstructuur. 
 
Tegelijk is het ontwikkelen van een Belgische wet op zorgplicht een eerder ondersteunende 
tijdelijke tactische alliantie tussen CSO’s om die Belgische wet er te doen komen. Een zeer 
relevante en broodnodige thematische alliantie, maar één die op informeel niveau kan blijven, 
die niet verder hoeft te institutionaliseren.  
 
11.5 Maak een afwegingskader om al dan niet in zee te gaan met andere organisaties. 
 
Het ontwikkelde kader door Kenis en Cambré is interessant om een quickscan te maken van 
de opportuniteiten tot samenwerking. In deze evaluatie is het gebruikt om de ervaringen die 
gedeeld werden door de geïnterviewde betrokkenen te structureren en meer diepte te geven. 
Het kader kan ook helpen om de dynamieken van interactie in te schatten tussen OWW en 
andere potentiële partners voor een samenwerking in functie van een bepaalde doelstelling. 
Maak het wel organisatie-eigen. Bespreek dit met de relevante mensen binnen de organisatie 
en leg eigen accenten om er een doorleefde tool van te maken.  
 

1. Is het mogelijk met deze organisatie(s) om een consensus over de missie en de 
doelstellingen van het organisatienetwerk. 

a. Zo ja, wat is al aanwezig om die integratie van de verschillen te  verzekeren. 
b. Is het in functie van een duurzaam organisatienetwerk voor OWW? Of in 

functie van een tactische alliantie? 
2. Wat is het risico op een cultuurclash of botsende institutionele logica’s. 

a. Wat is het risico 
b. Hoe omgaan met het risico 

3. Wat is het risico op verlies aan autonomie 
a. Wat is het risico 
b. Hoe omgaan met het risico 

4. Wat is het risico op coördinatiemoeheid 

 
18 Deze nuance staat hier om te benadrukken dat samenwerkingen dynamisch zijn. De opwerpingen dat je niet 
zeker kan zijn dat de boerenvertegenwoordigers wel voldoende de KLP vertegenwoordigen, mogen niemand 
tegenhouden om er toch aan te beginnen en dit als onderwerp in de dialoog met vertegenwoordigende 
organisaties mee te nemen. 
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a. Wat is het risico 
b. Hoe omgaan met het risico 

5. Is er voldoende garantie om in de samenwerking vertrouwen te ontwikkelen? 
a. Wat is het risico 
b. Hoe omgaan met het risico 

6. Wat is het risico op obstakels voor performantie en verantwoordelijkheid afleggen  
a. Wat is het risico 
b. Hoe omgaan met het risico 

7. Wat is het risico op toenemende complexiteit van het management 
a. Wat is het risico 
b. Hoe omgaan met het risico 

8. Wat is het risico op onevenwicht in de machtsverhoudingen 
a. Wat is het risico 
b. Hoe omgaan met het risico 

9. Wat is het risico op een gebrek aan organisatorische competentie tot samenwerking 
a. Wat is het risico 
b. Hoe omgaan met het risico 

10. Wat is het risico dat een duurzame instandhouding van het netwerk onmogelijk is. 
a. Wat is het risico 
b. Hoe omgaan met het risico 

 
Behoed je voor het ontwikkelen van afvinklijstjes. Deze voorzet moet helpen om een 
kwaliteitsinschatting te maken. 3 jaar geleden zou VOICE misschien slecht gescoord hebben 
op deze lijst. Maar is er toch doorgezet en staat er nu een sterk organisatienetwerk met 
invloed. Alleen door dit te binnen OWW goed te bespreken en organisatie-eigen te maken kan 
een bruikbaar afwegingskader gemaakt worden. 
 
11.6 Expliciteer de veranderingstheorie opnieuw in een collectief proces. 
 
De competenties om een goede en testbare veranderingstheorie op te bouwen zijn aanwezig 
in OWW, deze oefeningen mogen niet het werk van enkelingen zijn. De impliciete mentale 
modellen die mensen binnen OWW hebben over hoe verandering plaats vindt in een 
beleidscontext en in de context van een supply chain, mogen nog explicieter geuit worden. De 
veranderingstheorie zoals gereconstrueerd door Sarah Vaes is – eens je er door bent gegaan 
– een zeer nuttig instrument om voor het geheel van OWW het mentaal model te expliciteren. 
De veranderingstheorie zoals gereconstrueerd door Bart Van Besien voor Beyond Chocolate 
is een handig instrument om inzicht te krijgen in hoe Bart de verandering wil zien evolueren 
in die context. Maar beide veranderingstheorieën zijn onvoldoende expliciet gekend en 
organisatiebreed gedragen.19 Door hierover met elkaar in interactie te gaan wordt 
gezamenlijk leren mogelijk en is een afgestemde testbare beïnvloedingsstrategie mogelijk die 
continu verbeteren tot boven de persoonlijke ervaring laat uitstijgen naar een 
organisatiebrede ontwikkeling. 
 
 
 

 
19 Zie ook tekening 3: patronen bij de keuze voor een TOC 



 

 60 

Annex 1: lijst van geïnterviewde sleutelpersonen. 
 
WGCA: 

- Hanne Flachet (FIAN) 
- Marc Maes (11.11.11) 
- Santiago Fischer (WSM) 
- Sarah Vaes (OWW) 

VOICE: 
- Anthonie Fountain (VOICE-secretariat) 
- Bart Van Besien (OWW) 
- Evelyn Bahn (INKOTA) 
- Julia Christian (FERN) 

Beyond Chocolate: 
- Anthony Vanoverschelde (ex-theShift) 
- Bart Van Besien (OWW) 
- Charles Snoeck (Fairtrade België) 
- Els Haelterman (IDH) 
- Philippe Weiler (LIDL) 
- Wouter Vanhove (Ugent) 

 

Annex 2: lijst van deelnemers aan de online sessies. 
 

- Sarah Standaert (OWW – M&E) 
- Sarah Vaes (OWW – PZ) 
- Bart Van Besien (OWW – PZ) 
- Thomas Mels (OWW – PZ) 
- Tom Ysewijn (OWW – PZ) 
- Helga Duhou (OWW – PZ) 
- Stefaan Calmeyn (OWW – PZ) 
- Jonathan Matthysen (OWW – PZ) 
- Sofie Buenen (OWW –  bewegingsdienst) 
- Julie François (OSOL) 
- Liesbeth Goosens (OSOL) 

 

Annex 3: lijst van geraadpleegde documenten. 
 

- Dossier OWW 2017-2021 aangepast programma 
- Evaluatierapport 31/03/17 door Ace Europe 
- Dashboard tracker OWW 
- Netwerkoverzicht OWW 
- Organigram OWW 
- Organigram SOL 
- Overzicht key moments in Beyond Chocolate 
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- Rapportages naar DGD 
- Structuur en werking WGCA 
- Voice 2030 strategy 
- Voice membership policy 
- Voice house rules 
- Voice netwerk resultaten 

 
 
 


