
TURNING THE TIDE  
Naar een alternatieve benadering van onderzoek voor SDG- en 
klimaatbestendige ontwikkeling in lage- en middeninkomenslanden 
 
 
Voorstel voor een nieuwe benadering van internationale onderzoekssamenwerking gekoppeld aan Nederlandse 
interventies in lage- en middeninkomenslanden,  ter ondersteuning van beleid gericht op het behalen van de SDGs 
en klimaatdoelen en de missies voor het Nederlandse topsectoren- en innovatiebeleid. 

 
 

Opgesteld door de Stuurgroep WOTRO Science for Global Development1, in samenspraak met de NWA SDG-route. 
 

Doel:  
Het optimaliseren van de effectiviteit van Nederlands beleid gericht op het behalen van de SDGs en klimaatdoelen 

door interventies te begeleiden met onderzoek en ‘learning’. Hierdoor kunnen interventies beter worden 
afgestemd op de lokale situatie. Het biedt mogelijkheden voor het verkrijgen van meer synergie tussen projecten; 
er kan strategischer worden ingespeeld op veranderende omstandigheden en niet-bedoelde effecten. Naast het 
bevorderen van kennis en innovatie beoogt het onderzoek bij te dragen aan ‘learning’ en capaciteitsopbouw.  
 
Activiteit: 
Het opzetten van research & learning hotspots in gebieden waar veel Nederlandse interventies zijn of die speerpunt 
zi jn van Nederlands buitenlands beleid en te maken hebben met een specifieke problematiek (zoals gebieden met 
extreme overstromingen of extreme droogte,  gezondheidsproblematiek, migratie, werkloosheid, etc.).  
Onderzoekers van lokale kennisinstellingen werken gedurende langere ti jd samen met Nederlandse universiteiten, 

TO2 instituten en hogescholen om een bijdrage te leveren aan het behalen van de SDGs en klimaatdoelen en om 
inzicht te krijgen in de Nederlandse voetafdruk op de wereld (zie ook PBL, 2012).   

 
Aanpak:  

Onderzoek is SDG-georiënteerd en hanteert zoveel mogelijk een systeembenadering, met aandacht voor ‘feed back 
loops, wickedness en trade-off's’, en niet-bedoelde effecten. Er i s  aandacht voor comparatief onderzoek  en 

systematische vergelijking en uitwisseling van resultaten tussen locaties. Het onderzoek bouwt voort op en is  
complementair aan kennis uit bestaande onderzoeksprogramma’s waarbij kennis en onderzoeksresultaten  over 
langere perioden en over verschillende gebieden bijeengebracht en gedeeld worden. Per regio wordt gewerkt in 
vaste en breed samengestelde consortia waarbij onderzoek, capaciteitsopbouw en multi -stakeholder dialoog met 
elkaar zijn verbonden.  Onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met overheden, NGO’s, bedrijfsleven en 
bewoners en wordt gekoppeld aan capaciteitsopbouw. 

 
Locatie: 
Selectie van gebieden op basis van ‘Dutch engagement’ (focuslanden ontwikkelingssamenwerking, doellanden voor 
diverse subsidies en investeringen, handelspartners, migratielanden) in combinatie met kwetsbaarheid 

(gerelateerd aan SDGs en klimaatdoelen). Voorbeelden van programma’s die relevant zijn in dit verband zijn SDG 
Partnerschapfaciliteit, Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO), Ontwikkelingsrelevante 

infrastructuurprojecten (DRIVE), Develop2Build, LAND-at-scale, , Dutch Fund for Climate and Development; Invest-
NL en FMO programma’s. Ook van belang in dit opzicht zijn buitenlandse investeringen door Nederlandse bedrijven 

en pensioenfondsen, handelsrelaties (in bijvoorbeeld soja en oliepalm) en relaties van Nederland in verband met 
migratiedeals. Landen en regio’s  met s terke zo’n intensieve ‘Dutch engagement’ gekoppeld aan SDGs, 

kl imaatproblematiek en handel zijn o.a. Ethiopië, Mozambique, de Hoorn van Afrika, de Sahel regio, Bangladesh, 
Myanmar, Indonesië,  Filippijnen, Brazilië en Colombia. 
 
Met de s luiting van ambassades en de snelle groei van nieuwe interventies in het kader van de SDGs en 

kl imaatdoelen  i s de ontwikkeling en beschikbaarheid van meer regio-specifieke kennis cruciaal. 
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Achtergrond: Sustainable Development Goals en klimaatdoelen 

 
We leven in een ti jd van grote veranderingen. Afgedwongen door kl imaatverandering, terrorismedreiging en 

duurzaamheidsdoelen, en versterkt door de corona crisis, zi jn we bezig ons te heroriënteren op de toekomst. 

Nederland heeft op dit terrein internationale ambities: In 2015 committeerde het kabinet zich aan de Sustainable 

Development Goals (SDGs). Het gaat hierbij om 17 doelen en 169 targets die de wereld tot een betere plek 

moeten maken in 2030. De doelen moeten een eind maken aan armoede en ongelijkheid en klimaatverandering een 

halt toeroepen. Voorwaarden voor het behalen van deze 2030 agenda zijn o.a. de samenhang tussen planet, people 

and prosperity, alsook het rea liseren van  peace en 

partnerships. Samenhang tussen de thema’s vormt het 

uitgangspunt voor de SDGs: beleid gericht op één dimensie 

kan ook een (onverwachte) impact hebben op andere 

doelen. Een kernprincipe van de SDGs is dat ook de meest 

achtergestelden moeten worden meegenomen (‘leave no 

one behind’).  

 

In 2016 tekende Nederland ook het VN-Klimaatakkoord van Parijs. Nederland zal zich in dit verband samen met 194 

andere landen inzetten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Naast activiteiten gericht op het eigen 

land s telt het kabinet 160 mi l joen beschikbaar voor kl imaatrelevante investeringen in ontwikkelingslanden. Een 

speciaal ‘Dutch Fund for Climate and Development’ is gericht op de financiering van activi teiten in ontwikkelingslanden 

op het gebied van klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Het gaat dus zowel om investeringen in aanpassingen aan 

kl imaatverandering a ls om investeringen in het voorkomen van verdergaande kl imaatverandering. Potentiële 

middelen zijn het produceren van droogtebestendige gewassen, investeringen in infrastructuur gericht op het omgaan 

met zeespiegelstijging en de aanleg van windparken. 

 

Het s treven naar het behalen van de klimaat doelen en de SDGs is gepaard gegaan met een snelle groei van nieuwe 

programma’s en extra  investeringen, niet a l leen gericht op Nederland  maar voora l ook op lage- en 

middeninkomenslanden (LMICs). Verschillende ministeries (Buitenlandse Zaken; Economische Zaken en Klimaat; 

Infrastructuur en Waterstaat; Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) besteden miljarden aan programma’s gericht op 

infrastructuurontwikkeling in deltasteden en projecten gericht op de transitie van voedselsystemen. Veel van deze 

projecten worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) via individuele programma’s en 

faci liteiten.  

 

Voor ondernemers en kennisinstellingen die een bijdrage willen leveren aan het bereiken van klimaatdoelen en SDGs 

is  een groot aantal subsidies beschikbaar (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen). De interventies zi jn vaak 

thematisch en verspreid over een groot aantal landen. Beleidsmakers, kennisinstellingen, NGO’s en het bedrijfsleven 

werken samen voor - en gedurende - een specifiek project, maar er is doorgaans weinig uitwisseling van resultaten 

tussen de diverse projecten en programma’s.  Weliswaar vindt voor projecten of programma’s een mid-term of 

eindevaluatie plaats, maar er is weinig bekend over het totaal-effect van alle interventies samen, of over de impact op 

langere termijn. Bovendien wordt bij het evalueren van impact vaak de toetsing aan de doelstellingen van beleid als 

ui tgangspunt genomen. Fragmentatie en het ontbreken van betrouwbare kennis over de uitgangssituatie (0-metingen 

etc.) maken het moeilijk inzicht te krijgen in de effectiviteit van Nederlandse interventies op de SDG targets. Ook waar 

het gaat om de impact op lange termijn en de klimaatbestendigheid van  Nederlandse interventies blijft veel 

onduidelijk. Beleid en interventies zi jn vaak gebaseerd op assumpties die teruggrijpen op het verleden of ervaringen 

in andere regio’s. Beleidsmakers en bedrijven zien zichzelf vaak geconfronteerd met onverwachte omstandigheden of 

moeten reageren op onbedoelde effecten die soms aanleiding zi jn voor confl icten en tegenvallende resultaten. 

Oplossingen worden vaak gezocht op ad hoc basis en van ‘case to case’, vaak zonder een beroep te kunnen doen op 

ondersteuning voor onderzoek of systematisch te werken aan  ‘learning for performance’ (zie IOB 2017).  

 

Het opzetten van een systematische kennisinfrastructuur gericht op gebieden met Nederlandse interventies kan de 

Nederlandse bijdrage aan de SDGs versterken. De ambitie om een bijdrage te leveren aan de SDGs of de klimaatdoelen 

vereist diepgaande kennis van de lokale realiteit, inzicht in de bedoelde en onbedoelde effecten va n interventies onder 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen


verschillende geografische en institutionele omstandigheden. Het succes van Nederlandse investeringen en 

beleidsinterventies – de bijdrage aan de SDGs en klimaatdoelen – is in hoge mate contextgevoelig, vooral waar het 

gaat om  LMICs. Afstemming op lokale omstandigheden, betrekken van lokale actoren en een goed begrip van de 

bedoelde en onbedoelde effecten, zijn dus noodzakelijk. Bovendien moet de blik niet alleen gericht zijn op individuele 

interventies maar is een meer holistische en systemische benadering noodzakelijk. Waar het gaat om de SDGs gaat het 

tenslotte om de som van de delen.  

 

Voor een beter begrip van complexiteit, het oplossen van ‘wicked’ problemen en het omgaan met onzekerheid is 

gebied-specifieke kennis onontbeerlijk. Het zoeken naar oplossingen voor complexe problemen vereist een open blik 

waarbij interventies worden begeleid door onderzoek en ‘learning’. Het ontwikkelen van gebied-specifieke kennis en 

het systematisch in kaart brengen van directe en indirecte gevolgen van verschillende interventies op specifieke 

locaties is van cruciaal belang voor het verder ontwikkelen van succesvolle interventies.  

 
 

Voorstel: een netwerk van ‘research & learning hotspots’ in LMICs  
 

Dit i s  een voorstel voor het opzetten van een netwerk van ‘research & learning hotspots for SDG-compliant 

development in lage- en middeninkomenslanden. We pleiten – in het kader van het Nederlandse beleid gericht op het 

behalen van de SDGs en klimaatdoelen – voor een onderzoeksprogramma waarbij op een aantal vaste locaties en 

samen met lokale partners en gespecialiseerde kennisnetwerken, kennis wordt ontwikkeld. Gedurende langere tijd 

wordt er onderzoek gedaan naar de impact van interventies en de wijzen waarop een bijdrage kan worden geleverd 

aan de grote mondiale ui tdagingen.  Het gaat hierbij om het in kaart brengen van het hele scala van mogelijke 

oplossingen. Onderzoek in dergelijke centra is interdisciplinair en er is voorzien in een regelmatige uitwisseling van 

kennis tussen verschillende belangengroeperingen. 

 

Bi j voorkeur wordt het onderzoek gericht op regio’s met een duidelijke Nederlandse betrokkenheid en waar urgent 

een oplossing moet komen voor een bepaalde SDG- of klimaat-gerelateerde problematiek. De relatie met Nederland 

kan verschillende vormen aannemen: de aanwezigheid van Nederlandse bedrijven of investeerders (bijvoorbeeld in de 

watersector of agro-industrie), verbondenheid via handelsrelaties en waardeketens (soja, oliepalm etc.), toerisme of 

migratie, of speerpunten van Nederlands buitenlands beleid. Door het onderzoek toe te spitsen op een aantal 

zorgvuldig gekozen ‘frontier’ gebieden kan systematisch onderzoek worden gedaan en kan worden gewerkt aan het 

ontwikkelen van ‘portfolio’s van oplossingen’.  

 

Het netwerk van ‘research & learning hotspots’ draagt bij aan de tijdige beschikbaarheid van meer kennis aangaande 

de lokale problematiek van kwetsbare regio’s en de bedoelde en onbedoelde effecten van verschillende soorten 

interventies; het draagt ook bij aan een beter inzicht in de Nederlandse voetafdruk in de wereld en draagt bij aan 

nieuwe kennis betreffende ‘SDG-compliant development in vulnerable areas’. 

 

Voorgestelde ‘research & learning hotspots’ kunnen een belangrijke verbindende en vernieuwende rol spelen in het 

huidige landschap. Het verkleint de ‘gap’ tussen onderzoek en implementatie en draagt bij aan minder fragmentatie. 

Met de uitfasering van middelen voor ontwikkelingssamenwerking en de bezuiniging op ambassades, alsook de snelle 

groei  van nieuwe interventies in het kader van de SDGs en kl imaatdoelen, i s de ontwikkeling van nieuwe regio-

specifieke kennis en netwerken cruciaal.  

 

Voora l waar het gaat om kwetsbare gebieden in LMICs kan Nederland via het opzetten van research & learning 

hotspots in internationaal verband een substantiële bijdrage leveren aan het behalen van de SDGs en klimaatdoelen. 

Hiervoor gelden de volgende argumenten: 

 De grootste uitdaging voor het bereiken van de klimaatdoelen en SDGs ligt niet binnen Nederland, maar juist 

in de meest kwetsbare gebieden in LMICs. De toekomst van onze planeet hangt in hoge mate af van 

ontwikkelingen in kwetsbare regio’s, vooral in Afrika, Azië en Latijns Amerika. 

 Er kan worden geleerd. ‘Nederlandse’ oplossingen zullen niet noodzakelijkerwijs ook de beste oplossing zijn 

voor gebieden die te maken hebben met een meer extreme  en zeer onvergelijkbare context. Niet het 

toepassen van Nederlandse kennis, maar juist het vertalen en optimaliseren ervan naar een andere context 



i s  van cruciaal belang. Co-creatie van kennis in de context van kwetsbare regio’s in LMICs  draagt bij aan 

innovatie en zorgt voor nieuwe oplossingen die ook nuttig kunnen zijn voor Nederland. 

 Nederland kan in veel van deze landen een verschil maken. Het heeft een verantwoordelijkheid voor de 

Global South vanwege directe betrokkenheid bij investeringen en handel en legt beslag op de natuurlijke 

hulpbronnen van veel van deze landen. Meer onderzoek in de Global South is nodig om een beter inzicht te 

kri jgen in de voetafdruk van Nederland in de wereld.  

 Research & learning hotspots bieden goede mogelijkheden voor de uitbouw van kennisnetwerken met landen 

a ls China, Brazilië, India, Indonesië en Zuid-Afrika, de landen waarmee bilaterale onderzoeksprogramma ’s 

bestaan gericht op het bereiken van de SDGs (via het NWO Merian Fund). ‘Teaming up’ met deze en andere 

landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika is positief omdat het zal bijdragen aan innovatieve inzichten en 

kennis die nodig i s voor het behalen van de SDGs. Het draagt bi j aan het ontwikkelen van a lternatieve 

oplossingen die bruikbaar zijn in verschillende contexten. Bovendien kunnen we hierdoor beschikken over 

betrouwbare kennis en nieuwe netwerken. 

 Er bestaat een directe link tussen enerzijds Afrika, Azië en Latijns Amerika en anderzijds Europa waar het gaat 

om migratie-beleid. Het biedt zicht op de oorzaken en gevolgen en maakt het beter mogelijk gezamenlijk te 

werken aan oplossingen.  

 Nederland heeft door de rol van Den Haag als ‘City of Peace and Justice’ speciale verantwoordelijkheid waar 

het gaat om mensenrechten/migratie en cl imate justice. Ook de oprichting van GCA Global Centre for 

Adaptation (Summit 2020) brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee en vraagt om extra kennis en 

aandacht. 
 

 
Turning the tide: naar een nieuwe aanpak 
 

Het voorgestelde programma - het opzetten van een netwerk van research & learning hotspots in gebieden met 

Nederlandse betrokkenheid – i s complementair aan de lopende NWO onderzoekprogramma’s, inclusief de Nationale 

wetenschapsagenda (NWA) en de missies van het topsectoren- en innovatiebeleid (Kennis en Innovatie Convenant). 

Het moet bijdragen aan verruiming van de mogelijkheden onderzoek te doen in de meest kwetsbare gebieden in Afrika, 

Azië en Latijns Amerika die nu door het ontbreken van kapitaalkrachtige wetenschapsfinanciers in deze gebieden 

onderbelicht blijven. Vanuit de voorgestelde ‘research & learning hotspots’ moet door interdisciplinair onderzoek 

(zowel fundamenteel als toegepast) enerzijds gewerkt worden aan het in kaart brengen en verklaren van de lokale 

dynamiek en anderzijds aan de co-creatie van oplossingen. Het begrijpen van de complexiteit en het gezamenlijk 

ontwikkelen van ‘SDG-compliant development’ in kwetsbare gebieden is het einddoel.  

 

Voor de verdere uitwerking van het voorstel geven we de volgende suggesties mee: 

 Selectie van gebieden op basis van ‘Dutch engagement’ enerzijds en kwetsbaarheid in termen van 

kl imaatdoelen en SDGs, anderzijds. Per gebied of cluster van landen kunnen breed samengestelde consortia 

voorstellen ontwikkelen voor onderzoek gericht op een aantal hotspots (i.c. ‘representatieve’ plaatsen die op 

dit moment worden geconfronteerd met extre me problematiek). Waar mogelijk wordt voortgebouwd op 

bestaande onderzoeksnetwerken (zoals ontstaan ui t de Kennisplatform programma’s, en andere WOTRO 

programma’s zoals UDW, Cocoon/CCMCC of het SDG programma).   

 De research & learning hotspots verbinden lokale  onderzoeksinstellingen en bestaande  internationale 

onderzoeknetwerken, zodat ook synergie kan worden gecreëerd met vergel ijkbare activiteiten van 

onderzoeksfinanciers in bijvoorbeeld het VK, Canada, Noorwegen, Frankrijk en Duitsland.  

 Een holistische benadering waarbij meerdere thema’s en sectoren bijeen worden gebracht en ook onderzoek 

wordt verricht naar ‘feed back loops, wickedness en trade-offs’ en niet-bedoelde effecten (zie Koch 2017). 

De focus ligt op een op ‘systeembenadering’ waarbij complexiteit als uitgangspunt wordt genomen.   

 Een open en procesmatige aanpak waarbij niet a lles tegelijkertijd wordt opgepakt en waarin wordt 

geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen.  Volgorde en onderwerpen van onderzoek moeten in de loop van 

de ti jd bepaald en bijgestuurd kunnen worden op basis van voortschrijdend inzicht en relevantie. ‘Research 

as  a  moving target, bringing in new expertise i f necessary’.  Ook het desgewenst opschuiven naar nieuwe 

locaties moet tot de mogelijkheden behoren . 



 Toekomstgericht en ‘long wave oriented’. Langlopend onderzoek biedt mogelijkheden voor een meer 

longitudinale benadering, met aandacht voor de gevolgen voor de twee of drie toekomstige  generaties en 

kl imaatbestendigheid.  

 Centra le aandacht voor jeugd en gender: het creëren van mogelijkheden voor een duurzame toekomst voor 

jongeren en vrouwen.  

 Nederlandse expertise en ervaring worden  wel ingebracht maar s taan niet centraal. Het gaat a llereerst om 

het genereren van context-specifieke  kennis  en het vergelijken van voor en nadelen van a lternatieve 

oplossingsrichtingen.  

 Vergelijkend onderzoek: meer aandacht voor systematische vergelijking van onderzoeksresultaten verschaft 

door de research & learning hotspots. Hierbij moet aandacht zijn voor synthese en opschaling. 

 Inzicht verschaffen in en rapporteren over de Nederlandse SDG voetafdruk  en aa ndacht voor de 

beleidscoherentie van het Nederlandse beleid. 

 Koppeling van onderzoek aan capaciteitsopbouw: koppeling van PhD programma’s aan de research & 

learning hotspots en koppeling met studentenonderzoek, zowel lokaal als vanuit Nederland en gebruik maken 

van citizen science.  

 

WOTRO Science for Global Development nodigt de academische gemeenschap, 

ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, overheidsorganisaties en onderzoeksfinanciers uit om de discussie over 

deze ui tgangspunten aan te gaan met WOTRO en samen op zoek te gaan naar manieren om deze te 

implementeren in toekomstige programma’s. Een open discussie met onze partners creëert de mogelijkheid om 

te komen tot een breed gedragen visie op hoe we effectief kunnen bijdragen aan het behalen van de SDGs in 2030 

en hoe mondiale ontwikkeling op de lange termijn meer duurzaam en meer inclusief gemaakt kan worden. 
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