COMMUNITY ENGAGEMENT ALS
ONDERDEEL VAN RAMPENMANAGEMENT
IN GESPREK OVER DUURZAME OPLOSSINGEN
Raimond Duijsens*

Het Rode Kruis is voor veel mensen haast synoniem voor noodhulp. Na een
orkaan, bij een overstroming, tijdens een pandemie springen onze vrijwilligers
en professionals bij. Ze helpen mensen om de crisissituatie goed en
menswaardig door te komen, met voedsel, water, medische zorg. En soms
gewoon met een arm om de schouder en een troostend woord. Door het
groeiend aantal rampen is het Rode Kruis echter ook steeds meer actief voordat
een ramp plaatsvindt, en investeren we veel in het pro-actief verminderen van
de impact. In dit artikel beschrijven we hoe dat een weerslag heeft op hoe we
ons positioneren in relatie tot overheden, bedrijven en instanties, naast de
kwetsbare gemeenschappen die centraal staan in ons werk. Het betrekken van
deze gemeenschappen bij belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld
waterinfrastructuur, en het ons uitspreken over wet- en regelgeving, worden
steeds belangrijker. “Als de overheid wil dat we meegaan in hun plannen zullen
ze met ons moeten praten, en naar ons moeten luisteren”.

“Iedere NGO denkt dat een gemeenschap maar
één probleem heeft, waar zij expert voor zijn.
En iedere gemeenschap zou willen dat de NGOs
maar één loket hebben. Beide is niet waar,
en daartussen moet ik laveren.”
Barangay leider in Tacloban, Filippijnen

Meer rampen, grotere impact
De grotere zichtbaarheid van het Rode Kruis is niet
toevallig: er zijn steeds meer rampen, en die maken
steeds meer slachtoffers.1 Sinds de jaren-80 is het jaarlijks
aantal rampen meer dan verdubbeld: van ongeveer
honderddertig tot iets boven de driehonderd in de jaren-10
van deze eeuw. Dat aantal zegt iets over de toename
van humanitaire hulp, maar de cijfers over impact zijn
belangrijker. En ze zijn reden voor grote zorg. Terwijl
het aantal mensen dat overlijdt door een ramp licht is
afgenomen, is het aantal mensen dat wordt getroffen juist
toegenomen. Het gaat dan om mensen die hun bezittingen
en inkomstenbronnen zijn kwijtgeraakt, en die afhankelijk
zijn van hulp om er weer bovenop te komen: rond de
zeshonderd miljoen in de jaren-70 van de vorige eeuw tot

1,7 miljard mensen in het afgelopen decennium. Uiteraard
heeft niet iedere ramp evenveel effect. Het zijn vooral de
plotselinge grote rampen die veel dodelijke slachtoffers
maken, en het zijn de meer cyclische rampen (zoals
droogte, of zware regenval en overstromingen) die ervoor
zorgen dat mensen en economieën maar moeilijk volledig
herstellen vóór de volgende ramp. Ten slotte springen ook
de cijfers over de economische schade in het oog: in een
halve eeuw is deze impact haast verviervoudigd. Deze
laten vooral de schade aan industrieën en infrastructuur
zien. Het onderliggende persoonlijke leed van nietverzekerde huizen, mislukte oogsten en beschadigde
bestaansmiddelen is onzichtbaar maar financieel wellicht
nog veel groter.
Er is een aantal duidelijk aanwijsbare oorzaken.
Bevolkingsgroei zorgt ervoor dat simpelweg meer mensen
getroffen kunnen worden. Veel van die groei is bovendien
in steden, waar mensen geconcentreerd wonen,
bijvoorbeeld in sloppenwijken, en waar veel economische
infrastructuur is. Zeker in de armere landen, veroorzaken
rampen juist daar onevenredig veel humanitair en
economisch leed.


* Raimond Duijsens is adviseur Community Resilience en Disaster Risk Reduction bij het Nederlandse Rode Kruis.
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Een andere belangrijke trend is klimaatverandering.
Weersextremen komen vaker voor, en zijn dikwijls
intenser. Zware regenval zorgt voor mislukte oogsten,
ondergelopen steden en stilgevallen economieën. Zo
komen overstromingen in de laatste twee decennia
bijna twee-en-een-half keer méér voor dan in de twee
voorafgaande decennia. Ook droogte en hittegolven
komen vaker voor (een kwart meer en drie keer zoveel,
respectievelijk), en hebben grotere gevolgen. De effecten
worden persoonlijk gevoeld (gezondheidsrisico’s of
voedseltekort), maar er is ook een nationaal effect
vanwege minder inkomsten en meer uitgaven voor
noodhulp en wederopbouw.2, 3
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Tegelijkertijd kunnen menselijke activiteiten een enorme
impact hebben op ecosystemen: de (natuurlijke)
omgeving waarin men leeft. Door investeringen in ‘grijze’
infrastructuur, interventies in rivieren en kustgebieden,
of door ongepland bouwen kunnen risico’s op rampen
groter worden in plaats van kleiner. Deze investeringen
komen de lokale bevolking lang niet altijd ten goede
en worden dikwijls door hogerhand besloten zonder
wezenlijke inspraak. Verder hebben ook zaken als
afval(water)verwerking een impact – zowel door
industrieën die vervuild afvalwater lozen zonder enig
toezicht of handhaving, als door individuele mensen die
hun huisvuil in het water dumpen bij gebrek aan andere
mogelijkheden. De gezondheids- en overstromingsrisico’s
zijn evident.

Veranderend rampenparadigma
Door de toename van rampen is het denken erover
veranderd. Tot grofweg de jaren-80 werden rampen vooral
beschouwd als onvoorzien en ongewenst. Toch werd ook
duidelijk dat niet iedereen even hard werd getroffen. Dat
een overstroming op de ene plaats veel meer impact had
op mensen en economie dan op een andere locatie had
alles te maken met de mate van kwetsbaarheid. Hoe en
waar mensen woonden en leefden was allesbepalend
voor hoeveel effect een ramp had. Vooral dáár moest
humanitaire hulpcapaciteit worden opgeschaald en
geoptimaliseerd. Hierbij werd en-passant ook afscheid
genomen van het begrip ‘natuurrampen’ – hoewel de
‘hazard’ een natuurlijke oorsprong kan hebben, leidt deze
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pas tot een ramp wanneer het stuit op door mensen
gecreëerde kwetsbaarheid. Rampen waren aldus niet
langer een natural construct maar een social construct.
Verdere evolutie maakte duidelijk dat kwetsbaarheid
nauw samenhangt met armoede: wanneer de middelen
ontbreken om te investeren in het verminderen van
kwetsbaarheid, zorgt iedere volgende ramp voor
diepere armoede en nóg meer kwetsbaarheid. Zo
kwamen ook ontwikkelingsorganisaties in beeld bij
rampenmanagement, en dan vooral rampenpreventie:
investeringen voor economische en sociale ontwikkeling
zorgen voor betere bescherming, verminderen de
behoefte aan noodhulp, en zorgen – als een ramp toch
plaatsvindt – voor minder herstelschade. Deze richting
was de Nederlandse watersector, gespecialiseerd in
dijken en deltawerken, op het lijf geschreven.
Toch is het aantal rampen, ondanks deze extra aandacht
voor voorbereiding en preventie, niet afgenomen – al
is het moeilijk aan te geven hoeveel rampen er door
die maatregelen niet hebben plaatsgevonden. De druk
op rampenbudgetten, bij overheden, humanitaire en
ontwikkelingsorganisaties neemt daardoor steeds verder
toe. Dit heeft tot drie ontwikkelingen geleid:
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 ‘Living With Risk’ – Naast het vermijden van de
risico’s wordt ook geprobeerd om de hazards zo
goed mogelijk op te vangen en de gevolgen te
minimaliseren. Het programma ‘Ruimte voor de
Rivier’ is daar een voorbeeld van.
 ‘Whole-of-Society’ en ‘Localization’ – Rampen
management, van voorbereiding tot respons tot
wederopbouw tot preventie, is niet alleen de
verantwoordelijkheid van overheden en hulporganisaties: ook kwetsbare gemeenschappen
zélf, en bijvoorbeeld bedrijven, worden geacht
voor al die fases zelf maatregelen te nemen.
Uitgangspunt is: zelfhulp waar het kan, met
externe ondersteuning waar het moet, en zoveel
mogelijk lokaal georganiseerd.
 ‘Holistisch’ – Oorzaken van rampenrisico’s worden
veel meer in samenhang geadresseerd. Zo komen
voedselvoorziening, mogelijkheden om een
inkomen te verdienen, water- en gezondheidsvoorzieningen in beeld, maar ook zaken als
opleiding, (on)gelijkheid en sociale cohesie.
Ook wordt er gekeken in hoeverre wetgeving en
investeringen risk informed zijn. Zo kan de bouw
van een fabriek of shopping mall economische
bedrijvigheid stimuleren, maar ook risico op
overstromingen vergroten wanneer ze bijvoorbeeld
waterafvoer verstoren.
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Bovenstaande ontwikkelingen zijn kenmerken van
‘Community Resilience’: goed-georganiseerde gemeen
schappen die weerbaar zijn voor crisissituaties. Voor al
deze ontwikkelingen is de eigen inbreng van de gemeen
schappen belangrijk, zowel voor het herkennen van
kwetsbaarheden en het delen van die inzichten, als voor
het duurzaam maken van de oplossingen. Organisaties uit
het maatschappelijk middenveld ondersteunen hen daar
vaak bij. Zo ook het Rode Kruis.
De kwetsbaarheden en noden worden door gemeenschappen meestal in algemene termen gevat, zoals
‘armoede’, ‘ziekte’ of ‘vervuild water’. De onderliggende
oorzaken echter zijn divers, vaak gecorreleerd, en complex,
en kunnen alleen holistisch worden aangepakt door veel
partijen te betrekken, zodat de benodigde expertise
en middelen beschikbaar komen. Tegelijkertijd neemt
daarmee ook de noodzaak voor coördinatie toe. De
onafhankelijkheid van de partijen en de wens tot controle,
bijvoorbeeld van de lokale overheid, komen dan al snel op
gespannen voet te staan.
Sinds de jaren-80 hebben we als Rode Kruis in allerlei

“Mensen leven hier in zelfgemaakte onderkomens
langs rivieren en de kust. De omstandigheden zijn
gevaarlijk. ‘Als het water plotseling stijgt, waar
moet ik dan heen? En wat als mijn huis instort?’ ”
Community werker in Manila, Filippijnen
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gremia actief meegediscussieerd en hebben we de
veranderingen in het rampendiscours mede vormgegeven
– en vertaald in ons beleid. Aldus bezien is het feit dat
het Rode Kruis community engagement actief bevordert
geen anomalie voor onze organisatie, maar een logische
uitkomst van voortschrijdend rampeninzicht. En bovendien
is het een rol met veel potentie, vanwege onze wettelijk
vastgelegde ondersteunende rol bij humanitaire hulp
die ons toegang geeft tot de overheid. En door ons
vrijwilligersnetwerk en lokale vertakking die toegang geven
tot de kwetsbare gemeenschappen.

“Voor betere bescherming moet er voor
allerlei zaken aandacht zijn. De maatschappelijke
organisaties hebben de kennis, en contacten
met de lokale bevolking. Ze kennen ze,
en ze luisteren naar ze. Daar hebben wij
alleen de capaciteit niet voor.”
Vertegenwoordiger van de Disaster Authority in Manila

Meer aandacht voor water,
met betrokkenheid van lokale
gemeenschappen
De grotere aandacht voor de eigen rol van kwetsbare
gemeenschappen, en de roep om betrokkenheid van
meerdere partijen om tot holistische oplossingen te
komen, is ook terug te zien in VN-verdragen, zoals het
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction4 en de
Sustainable Development Goals5 – het raamwerk voor
overheden om ontwikkeling in de breedste zin (sociaal,
economisch en ecologisch) te stimuleren en faciliteren.
De doelen hebben veel onderlinge relaties, en één
doelstelling is zelfs volledig gewijd aan het stimuleren
van partnerschappen om de gestelde doelen te halen.
Maatschappelijke organisaties worden nadrukkelijk gezien
als een facilitator van samenwerking en betrokkenheid.
Net als veel andere organisaties heeft het Rode Kruis
deze samenwerking gestroomlijnd in verschillende tools,6
en krijgt het een prominente plaats in de ondersteuning.
Dat is zowel het geval bij het Nederlandse Rode Kruis
als bij onze zuster-Rode Kruis en Rode Halve Maan
verenigingen. In het Nederlandse overheidsbeleid voor
ontwikkelingssamenwerking is dit ook terug te zien: bij
onderwerpen als klimaat, water, vrouwen en minderheden

Partners for Resilience is een alliantie van vijf Nederlandse
humanitaire, ontwikkelings- en milieuorganisaties (het Nederlandse Rode Kruis, CARE Nederland, Cordaid, Wetlands International,
en het Rode Kruis klimaatcentrum) en hun meer dan veertig implementerende partners. Samen werken zij aan het versterken van
de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen, zodat zij beter
kunnen omgaan met toegenomen rampenrisico’s. Hierbij wordt
nadrukkelijk gekeken naar de invloed van klimaatverandering en
naar de rampenrisico’s en bufferfuncties van de natuurlijke om
geving van deze gemeenschappen. Water speelt in alle projecten
een sleutelrol. Daarbij maakt lobby en pleitbezorging, naast ‘onthe-ground’ interventies, een belangrijk deel uit van PfR’s werk.
Meer informatie op www.partnersforresilience.nl

is er naast acties on-the-ground in gemeenschappen
meer aandacht gekomen voor het versterken van
maatschappelijke organisaties opdat die met en namens
die gemeenschappen een duidelijke partner kunnen zijn
voor overheden en andere partijen. Kort gezegd is er zowel
binnen het Rode Kruis als bij overheden en institutionele
donoren naast hardware veel meer aandacht gekomen
voor de soft skills van lobby en pleitbezorging.
In datzelfde Nederlandse beleid is water een steeds
prominenter thema geworden. Het speelt een rol bij
het voorkomen van conflicten en instabiliteit, bij het
verminderen van armoede en ongelijkheid, en bij het
bevorderen van duurzame groei en klimaatactie. De kennis
en ervaring op het gebied van water wordt daarbij zowel
inhoudelijk als commercieel naar voren gebracht. Met
een speciale watergezant, en in diens kielzog een stevige
watersector, draagt Nederland op veel plaatsen bij aan
oplossingen voor rampen- en ontwikkelingsgerelateerde
watervraagstukken. Bij het Nederlandse Rode Kruis is
water één van de pijlers in het beleid en de programma’s,
wat zich uitstrekt van aandacht voor grote stroomgebieden
tot water, hygiëne en gezondheid binnen huishoudens. Ook
hier is de participatie van gemeenschappen in beslissingen
en implementatie een belangrijke component.

Van theorie naar praktijk
Op de intersectie van deze twee ontwikkelingen
(grotere betrokkenheid van lokale gemeenschappen, en
toegenomen aandacht voor water) werd het Nederlandse
Rode Kruis, via zijn betrokkenheid in de Partners for
Resilience (PfR) alliantie,7 uitgenodigd voor deelname in
twee initiatieven in Azië, het werelddeel waar de eerder
geschetste trends van een toename van watergerelateerde
rampen en snelle verstedelijking zeer sterk zijn.

“Ik ken deze gemeenschap door en
door, en zij kennen ons – als hulpverlener.
Zonder voorwaarden. Dat werkt alleen
als ik me verre weet te houden van politiek”
Rode Kruis hulpverlener in Valenzuela, Manila
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 In Manila is PfR aangeschoven bij de ontwikkeling van
het Manila Bay Sustainable Development Master Plan
(MBSDMP).8 Dit initiatief richt zich op het verbeteren
van de waterkwaliteit, bescherming van ecosystemen,
verbeteren van leefomstandigheden van arme wijken,
verminderen van rampenrisico’s, en het verhogen van
de algehele kwaliteit van leven in Manila Bay. Het is een
gebied waar zo’n 20 miljoen mensen wonen en werken.
 Een ander initiatief is Water as Leverage for Resilient
Cities (WaL),9 waarbij naar innovatieve oplossingen wordt
gezocht voor waterproblemen in Chennai (India), Khulna
(Bangladesh) en Semarang (Indonesië). Deze steden
kampen alledrie met watergerelateerde problemen die
voortkomen uit de combinatie van snelle verstedelijking,
aantasting van de natuurlijke omgeving, en klimaatgerela
teerde weersextremen.
Voor beide initiatieven worden de problematiek en
oplossingen nadrukkelijk holistisch bezien. Een belangrijke
voorwaarde is dat zo veel mogelijk stakeholders hun inbreng
kunnen doen. Dit is een reflectie van de eerder genoemde
‘Whole of Society’ en ‘Localization’ trends. De termen
‘resilience’, ‘inclusive’ en ‘sustainability’ die in MBSDMP en
WaL worden gebruikt reflecteren dit.
Omdat de PfR-alliantie in alle landen (m.u.v. Bangladesh)
actief was, én omdat het organiseren van lokale
betrokkenheid een kernpunt in beide programma’s was, én
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omdat de Nederlandse overheid de belangrijkste financier
van het PfR-programma en beide initiatieven was, lag
deelname voor de hand. Ook de betrokkenheid van PfR bij
het kustbeschermingsplan in Tacloban, dat in 2013 zwaar
getroffen is door Tyfoon Haiyan, was aanleiding om PfR uit
te nodigen voor MBSDMP en WaL. Naast de kennis op het
gebied van rampen, ecosystemen en klimaatadaptatie die
de alliantie bracht, was de bijdrage vooral gericht op de
organisatie van de inbreng van lokale gemeenschappen.

Interne uitdagingen
Hoewel het programma én het eigen Rode-Kruisbeleid het
logisch maken om zo’n rol op te pakken, bleek de praktijk
weerbarstig. Dat gold om te beginnen binnen de het
nationale Rode Kruis in de betreffende landen. Allereerst
was er onbekendheid met de complexiteit van stedelijke
problematiek, zeker wanneer het buiten de humanitaire
hulp valt, waar het Rode Kruis ter plekke het meest
bedreven in is. Er was daarbij bezorgdheid dat het imago
van onpartijdige, neutrale hulpverlener – resultaat van én
voorwaarde voor effectieve noodhulp – kon lijden onder
het innemen van posities en opinies over oorzaken en
oplossingen voor de geconstateerde kwetsbaarheden.
Veel vrijwilligers en projectcoördinatoren hebben jarenlange
ervaring opgedaan in noodhulp. Uitgebreide consultaties
met vertegenwoordigers van gemeenschappen,
belangengroepen en andere partijen is doorgaans
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geen onderdeel van werkzaamheden die op de korte
termijn zijn gericht. Werk verloopt snel en op basis van
protocollen en afspraken. Snelheid en efficiency zijn
immers bepalende factoren voor noodhulp. De langere
tijdshorizon en stakeholder engagement, die in beleid
en planning een logische uitkomst is van de eerder
geschetste ontwikkelingen, bleek voor menig vrijwilliger
en coördinator een behoorlijke aanpassing. Er is daarom
veel aandacht uitgegaan naar de plaats van lobby, binnen
het Rode Kruis aangeduid als Humanitarian Diplomacy
in hulpverlening – een activiteit die doorgaans impliciet
onderdeel is van het werk, maar groter begrip nodig heeft
wanneer het expliciet onderdeel wordt.

Wat goed ging, en wat beter kan
Het Rode Kruis, via Partners for Resilience, ziet een aantal
goede ontwikkelingen voor zowel MBSDMP als WaL, waar
het via het organiseren van de ‘voice of the communities’
een bijdrage aan heeft kunnen leveren.

“Huidige planning kijkt niet echt naar de noden
van de mensen. Als deze manier voortduurt
zullen de plannen de situatie voor hen verergeren
in plaats van verbeteren. Door de inzet van PfR
komen de meningen van de lokale bevolking
eindelijk bovendrijven, en worden
ze gezien door de beleidsmakers.”
Community werker van ACCORD, Manila

Verder is ook de schaal overweldigend: zelfs op lagere
administratieve niveaus gaat het al snel om duizend of
meer huishoudens. Naast het Rode Kruis dat enigszins
terughoudend opereerde zijn andere PfR partners ook
actief geweest. Op verschillende onderwerpen hebben
zij gericht input gegeven, complementair aan die van
(partners van) andere alliantieleden.
Uiteindelijk is de consultatie en betrokkenheid
van gemeenschappen substantieel geweest in de
programma’s. PfR heeft als alliantie overeenkomsten
gesloten over zijn deelname. Daarin werden
minimumeisen gesteld voor ecologische, sociale en
economische uitkomsten. Zo werd over mogelijke
herhuisvesting gesteld dat dit alleen zou mogen
gebeuren met instemming van de betreffende
gemeenschap, dat er duidelijke afspraken moeten
zijn over de rol van de lokale, lagere overheid
daarbij, en dat de financiering niet mag afhangen
van goodwill van private partijen maar gegarandeerd
moet zijn door de overheid. Niet alleen werden aldus
de inzet, verwachtingen en verantwoordelijkheden
afgebakend, maar het gaf de alliantie tevens een
benchmark om de betrokkenheid op ieder moment te
kunnen evalueren: net als het Rode Kruis waren ook
de andere alliantieleden bezorgd over de potentiële
repercussies wanneer de trajecten teveel politiek
geladen zouden worden. Zij waren immers voor hun
verdere programmering en status zeer afhankelijk
van acceptatie en samenwerking met diezelfde
gemeenschappen, beleidsmakers en bestuurders.

Vanuit PfR hebben alliantieleden en hun lokale partners
intensief gesproken met lokale gemeenschappen die
directe impact van de plannen zouden voelen. Zo heeft
ACCORD, een lokale partner van CARE, onder andere
de economische afhankelijkheid in kaart gebracht van
visser-gemeenschappen langs Manila Bay, in relatie tot
herhuisvesting. Ook hebben ze met deze gemeenschappen
gesproken over hun behoefte aan basisvoorzieningen
zoals drinkwater en afvalverwerking. Wetlands International
op zijn beurt heeft technische inbreng gegeven over
de mogelijke impact van de MBSDMP voorstellen op
de werking van vitale ecosystemen, die op hun beurt
een belangrijke rol spelen in het levensonderhoud van
de betreffende gemeenschappen. Bij alle consultatie
is steeds nadrukkelijk gesteld dat alle inbreng door
en namens de gemeenschappen door beleidsmakers
zou worden afgewogen tegen de wensen van
laatstgenoemden voor bijvoorbeeld economische en
recreatieve functies die gerealiseerd moesten worden, en
dat betrokkenheid daarom geen garantie betekende voor
positieve beslissingen.10
Een belangrijk resultaat voor het Rode Kruis is het
vergrote inzicht op de kritische factoren, en de
noodzaak een dergelijk community engagement
traject te faseren. Dit heeft onder andere geleid tot een
‘inclusion and infrastructure development’ flowchart voor
maatschappelijke organisaties (zie inzet) die te nemen
stappen en beslismomenten weergeeft om inclusieve
ontwikkeling te faciliteren.11
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Een algemene verkenning van de problematiek en
contacten met betrokken partijen wordt gevolgd door
het opstellen van een Terms of Reference waarin
eerdergenoemde voorwaarden voor deelname worden
vastgesteld. Het traject van dialogen, planning en
voorstellen omvat de daadwerkelijke community
engagement, en is iteratief en wordt waar nodig
bijgesteld. Nadat inputs zijn gegeven en besluiten zijn
genomen sluit de betrokkenheid af met een evaluatie.
Tegelijkertijd waren MBSDMP en WaL de eerste twee
grote trajecten waar onze inzet vrijwel exclusief gericht
was op community engagement, en daarom zijn we
ook kritisch op onze inzet. Binnen het Rode Kruis
zijn beide initiatieven heel belangrijk geweest om in
alle lagen van de organisatie het belang van lokale
betrokkenheid te onderstrepen, en lieten ze ook duidelijk
zien dat humanitaire hulp en meer ontwikkelingsgerichte
hulp twee kanten van dezelfde medaille zijn. Ook is
duidelijk geworden dat onze ondersteuning van het
Rode Kruis ter plekke nodig is, maar dat getrainde
vrijwilligers en coördinatoren daarmee vervolgens een
verschil kunnen maken – al zijn resultaten veel minder
(en veel minder snel) zichtbaar. Tegelijkertijd moesten
prioriteiten herhaaldelijk worden bijgesteld door de snel
veranderende context – gedurende de ontwikkeling
van het MBSDMP werden al grote infrastructurele
besluiten genomen waardoor de communities en het
Rode Kruis zich herhaaldelijk moesten voegen naar een
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nieuwe realiteit. Verder combineerden veel Rode Kruismedewerkers noodgedwongen de lobby-activiteiten met
andere eveneens belangrijke werkzaamheden, waardoor
de beschikbare capaciteit niet altijd optimaal was.
Bij community engagement blijkt ook verwachtingen
management belangrijk. Om te beginnen betekent dit dat
de deelname meer moet zijn dan simpele consultaties
(‘ticking the box’) en daadwerkelijk zeggenschap moet
opleveren. Tegelijkertijd moet duidelijk worden gemaakt
dat niet alles wat een gemeenschap wil ook daadwerkelijk
kan worden gerealiseerd. In een groot krachtenveld
spelen veel belangen die niet altijd voordelig voor hen zijn.
Het Rode Kruis, en meer algemeen NGO’s, moeten dit
duidelijk maken. Zo willen kwetsbare gemeenschappen
langs de kust in Manila wel verhuizen naar sociale
woningbouw, mits ze vissers kunnen blijven. De overheid
kan dat niet garanderen, maar stelt dat ‘iedere woning
die ze krijgen aangeboden vele malen veiliger zal zijn dan
waar ze nu wonen’. Bewustzijn bij alle betrokkenen van
verschillende opinies en belangen is niet alleen belangrijk
voor de acceptatie van de uitkomsten van deze specifieke
trajecten, maar ook voor toekomstige betrokkenheid.
Voor het Rode Kruis is dit bewustzijn belangrijk om ook in
de toekomst geaccepteerd te worden voor toekomstige
hulpverlening, inclusief noodhulp. En ten slotte moet er oog
zijn voor de rol en positie van de lokale leiders. Zij moeten
community engagement niet zien als een uitholling van de
eigen positie.
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“Als de overheid wil dat we
meegaan in hun plannen zullen
ze met ons moeten praten, en
naar ons moeten luisteren”
Community member in Malabon, Manila

Voor zowel de ‘barangays’ (wijken) als
de eigen organisatie werd duidelijk
dat legitimiteit vooral gebaseerd moet
zijn op de identiteit van de organisatie.
Zo heeft het Rode Kruis vooral de
verbetering van de humanitaire
situatie onderstreept: kleinere kans
op rampen voor de bewoners, betere
faciliteiten voor hulpverlening voor
de eigen organisatie. De Vulnerability
and Capacity Assessments die zijn
uitgevoerd om kwetsbaarheden en
noden in kaart te brengen gaven de
input voor zowel MBSDMP als WaL.
Verder bood PfR een goede basis
voor de Rode Kruis- betrokkenheid bij
beide trajecten. De alliantiepartners
kenden elkaar al vele jaren, inclusief
de complementariteit van elkaars
expertise, zoals voor environmental
impact assessments, community
organization, en samenwerking met
de overheid. Dat betekende niet dat
het ontwikkelen van een gezamenlijke
opinie en aanpak om de inbreng van
communities te organiseren en waar
nodig te verwoorden een sinecure was.
Ten slotte benadrukten beide trajecten ook dat het
organiseren van community engagement gerichte
expertise vraagt. En dat de inzet daartoe, inclusief
training, geen extra’s zijn, maar noodzakelijke
activiteiten. Gerichte financiering en ondersteuning
zijn hierbij voorwaarden. De inzet helpt niet alleen de
trajecten zelf, maar draagt in bredere zin ook bij aan
de acceptatie van de rol van het maatschappelijk
middenveld. Dat straalt af op de betreffende trajecten.
En meer algemeen gesteld dient het ook als voorbeeld
van goed-functionerende democratieën waar de
overheid zijn burgers mechanismen biedt waarmee
inspraak en tegenspraak worden mogelijk gemaakt.
Voor dat bredere doel, dat ook het streven is van
ontwikkelingsbeleid van menige donor, is community
engagement in ieder project van wezenlijk belang.


1 
https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2020/
2 
https://archive.ipcc.ch/report/srex/
3 
https://www.preventionweb.net/files/61119_
credeconomiclosses.pdf
4 
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disasterrisk-reduction-2015-2030
5 
https://sdgs.un.org/goals
6 
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
7 
https://www.partnersforresilience.nl/en/
8 
http://mbsdmp.com
9 
https://waterasleverage.org
10 https://youtu.be/z1UTRmTpgUU
11 https://library.partnersforresilience.nl/pages/previewphp?from=search&ref=616&ext=jpg&search=%21collection367&offset=0&order_by=relevance&sort=ASC&archive=&k=
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The Blue Deal
The Dutch Water Authorities (DWA), together with
the Netherland’s Ministry of Foreign Affairs and
Ministry of Infrastructure and Water Management
developed a long-term programme from 2018
to 2030: The Blue Deal. The Blue Deal’s Water
Operator Partnerships (WOPs) strive to support
local partners to improve their technical, relational
and institutional capacities for sustainable water
resources management by sharing knowledge
and expertise with local, public operators. Across
the Blue Deal programme, transversal themes
are important for development cooperation and
integrating the Sustainable Development Goals.
These include climate, innovation, sustainability,
gender and poverty reduction. In this partnership
spotlight, we showcase inclusion within the Dji
Don partnership.


Partnership spotlight
Malian wastewater operator Agence National
de Gestion des Station d’Epuration du Mali
(ANGESEM) and DWA began the WOP in 2018.
In the project Dji Don (which means water
knowledge in Bambara) Dutch and Malian
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colleagues work together to realise activities
that support technical and organisational
capacity building to improve the functioning of
ANGESEM and its wastewater treatment plants.
Social inclusion is integral as it captures the
Blue Deal’s cross-cutting themes and is core
to the success and sustainability of the WOP.
Integrating social inclusion has been interpreted
in three ways: as consultation, as enabling
participation and as education.


Consultation
Collecting views and opinions of the ANGESEM
directors will inform the annual plan for 2022 using
a bottom up approach. The DWA are supporting
ANGESEM to identify their own training needs,
which is vital for a sustainable project. Using
the SWOT tool, the Blue Deal goes beyond the
Dji Don local team and draws on the needs of
ANGESEM in its entirely by consulting with heads
of departments.


Enabling participation
Whatsapp the secret weapon! Following travel
restrictions of covid-19 in 2020, the partnership
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has adapted its working methods to more online
and digital content. However, the computer
literacy is low, as is the access to stable
internet to live streaming. The Dutch experts
created an explanatory video and distributed
it via Whatsapp. This enabled training to
continue, reach more colleagues and stimulate
participation because questions were easily
sharable via the chat.

ondersteunen om het functioneren van
ANGESEM en haar afvalwaterzuiverings
installaties te verbeteren. Sociale inclusie is een
integraal onderdeel van de Blue Deal omdat het
de horizontale thema’s van de Blue Deal omvat
en de kern is van het succes en de duurzaamheid
van het WOP. Het integreren van sociale
inclusie is op drie manieren geïnterpreteerd:
als raadpleging, als het mogelijk maken van
participatie en als educatie.



Education
Women are often underrepresented in the
water sector, Mali is no exception. To support
ANGESEM’s female employees (from director to
administrator) gaining tools to realise their added
value to the organisation, a women’s leadership
training was delivered, covering public speaking
and management skills. Participants said that they
now have more confidence to express their views
and how to achieve better leadership in personal
and professional lives.


The Blue Deal
Het Unie van Waterschapen (UvW) hebben
samen met het Nederlandse ministerie van
Buitenlandse Zaken en het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat een langetermijnprogramma ontwikkeld voor de periode
2018-2030: The Blue Deal. De Blue Deal Water
Operator Partnerships (WOP’s) hebben als
doel lokale partners te ondersteunen bij het
verbeteren van hun technische, relationele
en institutionele capaciteiten voor duurzaam
waterbeheer door kennis en expertise te delen
met lokale, publieke exploitanten. In het hele
Blue Deal-programma zijn transversale thema’s
van belang voor ontwikkelingssamenwerking
en de integratie van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen. Het gaat onder meer
om klimaat, innovatie, duurzaamheid, gender
en armoedebestrijding. In deze spotlight op
partnerschappen laten we de integratie binnen
het Dji Don partnerschap zien.


Partnerschap in de kijker
De Malinese afvalwaterbeheerder Agence
National de Gestion des Station d’Epuration
du Mali (ANGESEM) en UvW zijn in 2018
begonnen met het WOP. In het project Dji Don
(wat waterkennis betekent in Bambara) werken
Nederlandse en Malinese collega’s samen
om activiteiten te realiseren die technische
en organisatorische capaciteitsopbouw



Raadpleging
Het verzamelen van standpunten en meningen
van de ANGESEM-bestuurders zal het
jaarplan voor 2022 onderbouwen met een
bottom-up benadering. De UvW ondersteunt
ANGESEM bij het vaststellen van hun eigen
opleidingsbehoeften, wat van vitaal belang is voor
een duurzaam project. Met behulp van de SWOTtool gaat de Blue Deal verder dan het lokale
team van Dji Don en worden de behoeften van
ANGESEM in haar geheel in kaart gebracht door
overleg met de afdelingshoofden.


Participatie mogelijk maken
Whatsapp het geheime wapen! Na de
reisbeperkingen van covid-19 in 2020 heeft het
samenwerkingsverband zijn werkmethoden
aangepast aan meer online en digitale inhoud.
De computervaardigheid is echter laag, net
als de toegang tot stabiel internet voor live
streaming. De Nederlandse deskundigen
maakten een verklarende video en verspreidden
die via Whatsapp. Zo kon de opleiding worden
voortgezet, konden meer collega’s worden
bereikt en kon de deelname worden gestimuleerd
omdat vragen gemakkelijk via de chat konden
worden gedeeld.


Onderwijs
Vrouwen zijn vaak ondervertegenwoordigd in
de watersector, Mali is geen uitzondering. Om
de vrouwelijke werknemers van ANGESEM (van
directeur tot administrateur) te ondersteunen
bij het verwerven van instrumenten om hun
toegevoegde waarde voor de organisatie te
realiseren, werd een leiderschapstraining voor
vrouwen gegeven, waarin spreken in het openbaar
en managementvaardigheden aan bod kwamen.
De deelnemers zeiden dat ze nu meer vertrouwen
hebben om hun mening te uiten en hoe ze beter
leiderschap kunnen bereiken in hun persoonlijke
en professionele leven. 
M
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