CASE STUDY

PARTICIPATIEF WATERBEHEER IN
VIETNAM: “DUTCHMAN’S BURDEN”
OF DEEL VAN “DOIMOI”?
Kan de Nederlandse ervaring met participatief waterbeheer toegepast worden
in de Vietnamese cultuur en context en iets aan die context toevoegen?
Bouke Ottow, Patrick Huntjens en Ralph Lasage*

Leren over participatief waterbeheer in Vietnam
In dit artikel beschrijven en analyseren wij de ervaringen met participatief
waterbeheer in Vietnam en proberen wij de vraag te beantwoorden of en op welke
wijze participatief waterbeheer toepasbaar is in de Vietnamese context.
Het artikel is gebaseerd op de ervaringen opgedaan in het “VamcoPart” project
waarin op participatieve wijze een klimaatadaptatie strategie voor de Lower Vam
Co River Basin is opgesteld. Dit door Partners voor Water en de Long An provincie
in Vietnam gefinancierde project is uitgevoerd in 2011/2012. Het project richt zich
op het strategisch niveau van planvorming en participatie van belangengroepen.
Na een korte beschrijving van een aantal uitdagingen bij aanvang van het
project, beschrijft sectie 2 een aantal belangrijke kenmerken van het Vietnamese
waterbeheer, de Vietnamese cultuur en de verschillen met de Nederlandse. Sectie
3 belicht publieke participatie in het Vietnamese waterbeheer, met name gebaseerd
op de Grass Roots Democracy Decree in Vietnam. Sectie 4 beschrijft de aanpak
van het project in respons op bovenstaande, gevolgd door een aantal resultaten,
conclusies en suggesties voor vergelijkbare projecten in sectie 5.

1 Participatief waterbeheer
een “Dutchman’s burden”?
Een consortium1 van Nederlandse kennisinstellingen is
door de Vietnamese provincie Long An uitgenodigd te
assisteren bij het maken van een klimaatadaptatie strategie voor de Lower Vam Co River Basin (Afbeelding
1). Naast kennis over hydrologie, modellering en beslissingsondersteuning, nam het consortium ook kennis
en ervaring mee op het gebied van participatie, vooral
opgedaan in Nederland maar ook in andere landen. In
het projectplan staat expliciet dat het demonstreren en
faciliteren van een participatief planning proces “the
key objective” van dit pilot project is. Bij de uitvoering
van het project kwamen we, als medewerkers van het
project, een aantal uitdagingen tegen:

Waar het projectontwerp er van uitging dat de noodzakelijke informatie van andere overheidsorganisaties
via de counterpart (overheids-)organisatie ter beschikking kwam, moest hier apart voor betaald worden.
Het bleek niet mogelijk om met onze counterparts
om de tafel te zitten en een eerste stakeholder
analyse te maken. Zij vonden dat ze niet iets konden
zeggen over de positie en belangen van andere
instanties t.a.v. waterbeheer in het Lower Vam Co
basin en begrepen ook niet goed waarvoor zo’n
analyse nodig was.
Deelnemers aan de trainingen voorafgaand aan
de geplande stakeholder consultatie bijeenkomsten

* Bouke Ottow is namens Deltares betrokken als participatie deskundige. Patrick Huntjens is namens Water Partner Foundation
betrokken als projectleider en governance deskundige en Ralph Lasage is namens Instituut voor Milieuvraagstukken-VU
betrokken als specialist in multi-criteria analyses op basis van stakeholder participatie.
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Afbeelding 1.

Kaart van het projectgebied: de
vier zuidelijk districten van de
provincie Long An met de Vamco
rivier, ingeklemd tussen Ho Chi
Minh City en de Mekong Delta.
waren niet een selectie van personen die in de
organisatie en facilitatie hiervan een rol zouden
spelen, maar “gewoon” alle genodigden voor die
consultatiebijeenkomsten. Dit verminderde de
effectiviteit van de trainingen gericht op facilitatie,
participatie en decision support methoden.
Daar tegenover stonden onze eerdere ervaringen
opgedaan met participatieve processen in Vietnam
en de wetenschap dat participatie ook breder in
Vietnam toegepast wordt en werkt. Ons veldbezoek
aan een aantal dorpen in het gebied bevestigde ook
dat Vietnamese dorpelingen over een aantal zaken
meepraten: dorpsbijeenkomsten worden regelmatig
gehouden, met goede opkomst, over relevante zaken en
met reële uitkomsten.
De vraag was of we onze Nederlands/westerse aanpak
zo konden aanpassen dat het aansloot op de situatie en
tegelijkertijd een vernieuwende ervaring opleverde. Is
participatief waterbeheer een “Dutchman’s burden2”
of wel degelijk passend in de Vietnamese context?

2 Publieke participatie
in de Vietnamese cultuur
Uit diverse onderzoeken en praktijkervaringen
in Nederland en elders is het belang van actieve
betrokkenheid van belanghebbenden in waterbeheer
gebleken3. Uit de literatuur is echter ook bekend dat het
rechtstreeks toepassen van concepten die ontwikkeld
zijn in de westerse wereld in andere gebieden niet
altijd succesvol is. O.a. wordt gesteld dat Arnstein’s
veel geprezen participatie ladder heeft geresulteerd in
misleidende resultaten in een ontwikkelingscontext4.
Ten aanzien van participatie in Environmental Impact
Assessments (EIA’s) pleiten Hostovsky & Maclaren voor
meer cultuur- en context gevoelige EIA’s in Azië, i.p.v.
een slaafse navolging van westerse EIA paradigma’s.
De rol van NGO’s in Vietnam, bijvoorbeeld, is niet

vergelijkbaar met hun rol in Nederland: Kerkvliet5
(2002) constateert dat het weliswaar mogelijk is voor
burgers om hun zorgen te uiten, maar dan alleen
via organisaties die door de Staat geautoriseerd en
gefinancierd worden. Op deze manier wordt, met
behoud van controle, publieke steun gemobiliseerd
door de Communistische Partij.
Om, zoals Hostovsky & Maclaren bepleiten, een
cultuurgevoelige EIA of ander participatieproces op te
zetten is het belangrijk om de cultuur te kennen.
Volgens Duong6 (2004) bepalen Confuciaanse tradities
in grote mate het gedrag van en de relaties tussen
Vietnamezen: De belangen van de maatschappij staan
boven die van de familie en individuen en de rechten
van het individu worden gerespecteerd op voorwaarde
dat ze niet tegengesteld zijn aan die van de familie, het
dorp en het land.
Dit komt in grote lijnen overeen met de cultuur indeling
van Hofstede et al7 (2010). Zij hebben op basis van
onderzoeken in 76 landen vier cultuur beschrijvende
indices gedefinieerd: power distance, individualism,
masculinity en uncertainty avoidance (Afbeelding 2).
In Vietnam is de power distance hoog (22e van de 76
landen) en in Nederland laag.
In Nederland scoort individualism heel hoog (4e
hoogste score) en in Vietnam laag (58e).
De verschillen in masculinity en uncertainty avoidance
zijn (veel) minder groot.
Onder bovenstaande cultuur indices vallen belangrijke
cultuurkenmerken die relevant zijn voor publieke
participatie. Bij een hoge power distance score horen
bijvoorbeeld: hiërarchie in organisaties, centralisatie,
het vertrouwen door ondergeschikten op hun managers
en formele regels en de verwachting dat hen gezegd
wordt wat ze moeten doen.
Belangrijke kenmerken die bij een lage individualism
score horen zijn: verschillende normen voor in-groups
en out-groups, exclusionisme, streven naar harmonie
en vermijding van directe confrontaties.
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Power Distance

Nederland

63

Vietnam

22
Uncertainty Avoidance

70

55

4

58

Individualism

Afbeelding 2.
55
73
Masculinity

Deze aspecten van de Vietnamese samenleving kunnen
een belemmering vormen voor de participatie in
besluitvormingsprocessen door individuele burgers,
zoals we dat in Nederland en het westen propageren.
Interessant zijn de lage scores voor Vietnam voor
masculinity en uncertainty avoidance. Eén van de
kenmerken voor een samenleving met een lage score
voor masculinity is: oplossing van conflicten door
compromis en onderhandeling.
Voor uncertainty avoidance zijn van belang dat
onzekerheid een normaal aspect van het leven
gevonden wordt, mensen comfortabel zijn in
onduidelijke situaties en met onbekende risico’s,
snel nieuwe zaken zoals mobiele telefoons, e-mail en
internet geaccepteerd worden, dat burgers competent
zijn in relatie tot autoriteiten, burger protest acceptabel
is en er een hoge mate van participatie is in vrijwilligers
organisaties en bewegingen.
Een aantal van deze aspecten, zoals “comfortabel
zijn in onduidelijke situaties” en “competente burgers
in relatie tot autoriteiten” zien we niet terug in onze
gezamenlijke ervaringen in Vietnam. Andere aspecten,
zoals “snel nieuwe zaken accepteren”, “burger protest
is acceptabel” en de “hoge mate van participatie
in vrijwilligers organisaties en bewegingen”, zien
we wel terug en kunnen behulpzaam zijn voor een
participatieproces.

Rangorde van Vietnam en
Nederland in de scores van
Hofstede’s cultuurindices op
het totaal van 76 landen.
Democracy Decree” (Decree 29/1998/ND-CP)
in mei 1998, met verdere uitwerkingen in 2003 en
2007. Deze decree was een poging om de rechten
van de bevolking op commune- en dorpsniveau te
versterken om te participeren in lokale bestuurszaken.
Een belangrijk aspect blijft de socialistische ideologie
van collectieve heerschappij in een gecentraliseerde
democratie: De meningen van mensen op lokaal niveau
bereiken niet direct de centrale overheid, maar worden
samengevat en via de “chain of command” naar boven
gerapporteerd8.
Mensen nemen deel aan de democratie door te
stemmen voor leden in de lokale volksraad en
de nationale volksvertegenwoordiging, door over
zaken mee te praten zoals is vastgelegd in de
Grassroots Democracy wetgeving en door direct
commentaar te sturen naar leden van de nationale
volksvertegenwoordiging. Een andere manier is
door participatie in sociale organisaties onder
de communistische partij zoals de vrouwen- en
jeugdorganisaties9.
De Grassroots Democracy Decree onderscheidt
vier categorieën van zaken waarin de bevolking
verschillende rechten heeft, gebaseerd op een oude
slogan uit het begin van de onafhankelijkheidsstrijd:
- mensen weten

(Zaken om over geïnformeerd te worden)

3 Doimoi, Grassroots Democracy
en waterbeheer.
Het doimoi (vernieuwings-) beleid in Vietnam heeft
sinds 1986 het constitutionele raamwerk voor o.a.
waterbeheer grondig herzien. Binnen deze context
werd in de jaren ‘90 een wettelijk kader voor integraal
waterbeheer vastgelegd, waarin bijvoorbeeld de
ontwikkeling en deelname van maatschappelijke
organisaties in het waterbeheer wordt toegestaan.
In 1997 leidden verschillende misstanden rondom
lokale leiders tot onrust in verschillende provincies.
Dat stimuleerde de ontwikkeling van de “Grassroots
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- mensen bediscussiëren

(Zaken om direct te bediscussiëren)

- mensen doen

(Zaken om over geconsulteerd te worden)

- mensen controleren

(Zaken om te monitoren of inspecteren)

In de Grassroots Democracy wetgeving worden per
categorie voorbeelden en methodes aangegeven10.
Voorbeelden van zaken waarover de bevolking
geconsulteerd moet worden vóór de lokale overheid
een beslissing kan nemen zijn landgebruiksplannen en
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ontwerpplannen om nationale doelen te halen. Hiertoe
kan ook een klimaatadaptatiestrategie gerekend
worden.
Methodes om de bevolking over deze zaken te
consulteren zijn, naast bijeenkomsten, ook enquêtes om
meningen te verzamelen.
In de jaren na de invoering van de Grassroots
Democracy Decree hebben onderzoekers positieve
gevolgen geconstateerd, maar die positieve gevolgen
varieerden wel in de verschillende onderzochte
gebieden11.
In een recente analyse van water governance in Vietnam
in 2010 constateren Huntjens & Bossert nog steeds een
sterke hiërarchie in waterbeheer; een beperkte sociale
integratie en zeer beperkte toegang tot informatie voor
stakeholders12.

4 De aanpak van Vamcopart
als respons op bovenstaande
Op een rij gezet waren onze conclusies in het begin van
het project (januari 2012):
Participatie heeft wel degelijk een basis in de cultuur
van Vietnam en past in de recente ontwikkeling, maar
op een andere wijze dan wij gewend zijn in Nederland,
o.a. meer via vertegenwoordiging.
Het ontwikkelen van een klimaatadaptatieplan past
in de Grassroots Democracy categorie van zaken waar
burgers over geconsulteerd zouden moeten worden.
We dienen rekening te houden met de bestaande
hiërarchie.
De stakeholder analyse die we niet goed aan
het begin konden doen, zouden we gaandeweg
ontwikkelen.
Het is zaak om de niveaus onder de provincie ook
in het proces te betrekken: de districten en communes
en als het kan ook de dorpen. Daarvoor zouden
districtbijeenkomsten georganiseerd worden en
enquêtes op dorpsniveau.
De massaorganisaties (boeren, vrouwen, jeugd)
moeten zeker bij het proces betrokken worden.
Bestaande NGO’s dienen maximaal in het proces
betrokken te worden.
Interactieve vormen zijn misschien niet gebruikelijk,
maar kunnen wel toegepast worden, mits goed
voorbereid, ingeleid en gefaciliteerd.

OPZET

Het beoogde multistakeholder proces kreeg vorm door
een aantal multistakeholder bijeenkomsten op provincie en districtsniveau en enquêtes op commune-/dorpsniveau. De dialogen werden gefaciliteerd met behulp
van geavanceerde participatiemethoden, zoals cognitive mapping en group model building, met daarbij
adequate informatievoorziening op het juiste moment
gedurende het planproces, op basis van risico assessment en hydrologische modellering. We geven hier een
korte beschrijving van het doorlopen proces en welke
methoden daarvoor zijn gebruikt.
M U LT I - S TA K E H O L D E R

D I A LO G E N : P ROV I N C I E N I V E AU

Dit was de ruggegraat van het participatieproces in
het project. In twee grote provinciale bijeenkomsten in
maart en mei 2012 hebben we met de stakeholders de
problemen gedefinieerd en alternatieve strategieën ontwikkeld en criteria vastgesteld voor de beoordeling van
deze strategieën, dit parallel aan en interacterend met
de hydrologische modellering (2D-SOBEK). In deze
bijeenkomsten waren 32 vertegenwoordigers van 18
provinciale organisaties en 9 vertegenwoordigers van
drie verschillende organisaties op districtsniveau. Dit
waren vooral departementen en people’s committees,
een aantal massaorganisaties, maar helaas geen NGO’s.
D I S T R I C T S B I J E E N KO M S T E N

Tussen de 1e en 2e provinciale bijeenkomst hebben we
in elk van de vier betrokken districten een multistakeholder bijeenkomst gehouden waarin zowel de problemen als mogelijke oplossingen verder verkend werden.
In totaal waren er ongeveer 100 vertegenwoordigers
van 32 verschillende organisaties op district niveau en
eveneens ongeveer 100 deelnemers die het communeniveau vertegenwoordigden. Hierbij waren ook twee
NGO’s vertegenwoordigd. Tijdens de districtsbijeenkomsten hebben de deelnemers ook een formulier
ingevuld over de positie, belangen, rol en doelen van
hun organisatie.
TRAININGEN

Zowel vóór de 1e provinciale stakeholderbijeenkomst
als vóór de districtsbijeenkomsten hadden we twee
trainingsdagen waarin participatie en decision support
principes en enquêtering principes behandeld werden.
Op de 1e training hebben we met de deelnemers een
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Afbeelding 3.

Group Model building in één van de vier kleine
groepen tijdens een districtsbijeenkomst.
ruwe stakeholder analyse uitgevoerd voor het project.
Deze analyse hebben we gebruikt voor het vaststellen
van de te enquêteren personen.
ENQUÊTES

O P D O R P S N I V E AU

Op de trainingsdag voor de districtsbijeenkomsten
hebben we met de deelnemers vastgesteld welke
personen geënquêteerd zouden moeten worden
over de problemen rondom het waterbeheer en de
mogelijke oplossingen. Uiteindelijk zijn 120 mensen op
communeniveau geënquêteerd.
G RO U P M O D E L

BUILDING

Tijdens de 1 provinciebijeenkomst en de vier
districtsbijeenkomsten hebben de deelnemers in
kleine groepen “Group models” gemaakt met daarin
aangegeven de problemen, oorzaken, oplossingen en
onderlinge relaties, zie afbeelding 3.
De deelnemers deden in het begin van de workshops
wat aarzelend mee, maar de aarzeling was gauw
weg nadat enkelen initiatief namen. Feedback in
evaluatieformulieren gaf aan dat de deelnemers het
integrerende aspect van de methode en de mogelijkheid
hun eigen ideeën in een gestructureerde manier bij te
kunnen dragen waardeerden.
e

V O O R K E U R S S T R AT E G I E

Group Models over waterbeheer in de
Vam Co basin: twee modellen opgesteld door
stakeholders op provincieniveau, en 16 modellen
opgesteld door stakeholders op districts- en
communeniveau en één geaggregeerd model,
waaraan in totaal meer dan 300 mensen hebben
bijgedragen.
De deelnemers hebben via verschillende
technieken hun visie en kennis gedeeld over de
effecten van klimaatverandering en mogelijke
maatregelen om hiermee om te gaan. Deze
informatie is gebruikt om een aantal alternatieve
adaptatiestrategieën te formuleren, die door
middel van een hydrologisch model en expert
judgement geëvalueerd zijn op hun effecten.
Tijdens de 2e stakeholder bijeenkomst
hebben de deelnemers op scoreformulieren
aangegeven hoe belangrijk zij de verschillende
criteria vonden. Deze informatie is gebruikt
in de evaluatie van de geformuleerde
adaptatiemaatregelen, door middel van een
multi-criteria-analyse (d.m.v. Definite13).
Tijdens districtbijeenkomsten hebben
de deelnemers aangegeven wat de taken,
rollen en ambities van hun organisatie zijn
t.a.v. waterbeheer in de Vam Co Basin. Deze
stakeholder database is ook bruikbaar voor
andere, vergelijkbare projecten in Vietnam.
De multi-stakeholderbijeenkomsten zijn door
medewerkers van de Vietnamese counterpart
organisaties georganiseerd en gefaciliteerd,
inclusief de meeste groepsdiscussies. Op deze
manier hebben zij hun vaardigheden hierin
verder ontwikkeld.
Een gezamenlijk gedragen voorkeur
adaptatiestrategie voor de Vam Co basin.
Op grond van het proces en de resultaten trekken
wij de volgende conclusises:
1

2

Op basis van de uitkomst van de modellen en de
stakeholderbijeenkomsten hebben de Nederlandse
deskundigen een concept strategie opgesteld die
op dit moment door de Vietnamese deskundigen
becommentarieerd wordt.
3

5 Resultaten en conclusies
van het participatie proces
in het Vamcopart project
De belangrijkste resultaten van het participatie
proces zijn de volgende:
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Participatief waterbeheer lijkt in het
VamcoPart project geleid te hebben tot
positieve resultaten: meer kennis, meer
onderling vertrouwen, gedragen oplossingen
en een groter lerend vermogen van de
organisatie rondom waterbeheer.
De grote mate van hiërarchie in de
Vietnamese cultuur en de grote nadruk op
het belang van het collectief boven het belang
van het individu kunnen belemmeringen zijn
voor participatie door individuele burgers
waar zorgvuldig mee omgegaan dient te
worden.
Karakteristieken van de Vietnamese
samenleving, zoals conflictoplossing
door onderhandelen, open staan voor
nieuwe dingen en de hoge participatie
in vrijwilligersorganisaties, vormen in
Vietnam een goede basis voor participatie in
besluitvorming.
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5

6

7

8

Het vernieuwingsbeleid (doimoi) sinds
1986 en de recentere ontwikkeling in
Grassroots Democracy beleid geven goede
aanknopingspunten om een participatieve
planning op te baseren.
Methoden van participatie moeten en
kunnen aansluiten bij de cultuur en context
van de mensen die het betreffen en niet slaafs
de paradigma’s en methoden uit andere
culturen volgen.
Nieuwe methodes, zoals Group Model
Building en hoog-interactieve lesvormen, zijn
goed mogelijk, mits goed ingebed, ingeleid en
gefaciliteerd;
Een effectieve insteek voor participatie in
Vietnam lijkt de actieve betrokkenheid van
massaorganisaties en NGO’s door welke
burgers hun belangen vertegenwoordigd
weten. Daarbij speelt op het laagste
overheidsniveau het dorpshoofd een
cruciale rol.
De deelname van verschillende provinciale
en districtsdepartementen en People’s
Committees aan de participatiebijeenkomsten
in het project was zeer goed, van de
massaorganisaties redelijk, maar van NGO’s
minder dan we gewenst hadden. Het project
heeft slechts zeer beperkt NGO’s kunnen
identificeren. Om deelname door NGO’s
te bevorderen verdient het aanbeveling om
vanaf de project identificatie niet alleen
met de juiste overheidsorganisaties samen te
werken, maar ook met goede NGO’s.

1
2

3

4

5

6

Meer informatie over dit PvW pilot-project in
Vietnam is te vinden op: www.waterpartner.org
7

8

SUMMARY
For the development of a climate adaptation strategy for the
Lower Vam Co River Basin in Long An Province, Vietnam,
the “VamcoPart” Partners for Water project chose for a
participatory approach. Given the Vietnamese culture and
context, this could not be done in the same way as in Dutch
or other western cultures. Eventually the project was able to
find a way that connected with the Vietnamese participation
tradition and in 6 meetings, more than 300 representatives
of organizations at province, district and commune level
contributed to a joint Group Model of problems, causes and
solutions. This participative planning approach, together with
advanced decision support tools, resulted in a draft Preferred
Climate Change Adaptation Strategy. The authors illuminate
the cultural differences and possible ways to bridge these.
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