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Wat is het INCLUDE Kennisplatform? 

• Geïnitieerd door het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 

• Kennis voor Beleid 

• Inclusieve Ontwikkeling 

– In Benin, Ghana, Ethiopië, Oeganda, Rwanda, 
Kenia and Mozambique 

• Multi-stakeholder community 
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Kennisagenda: 
• Afrika: hoge groeicijfers maar grote groepen 

blijven achter 
• Meer inclusieve groei:  

o Productieve werkgelegenheid, m.n. voor kwetsbare en 
arme groepen (jongeren en vrouwen) 

o Sociale zekerheid ter bevordering van 
werkgelegenheid, voedselzekerheid en stabiliteit 

o Strategische Actoren zijn van groot belang voor het 
slagen van de uitvoering van beleid 

 
 
 



Doelstellingen: 
 
• Samenbrengen van Afrikaanse en Nederlandse 

stakeholders: onderzoekers, private sector, media, 
NGOs, overheden, etc 

• Betere uitwisseling kennis en beleid op terrein van 
economische transformatie en inclusieve ontwikkeling 
 

“There is already a wealth of knowledge; the challenge 
is to make that knowledge ‘work’ for policy-makers and 
practitioners “ 

 



Wat doen we? 

• Ondersteuning 17 onderzoeksprojecten 
– Vraaggestuurd:  

• Platformleden + consortium partners 

• Disseminatie van bestaande kennis;  
– vraaggestuurd 

• Creëren van policy-knowledge communities 
op basis van de kennisagenda 
– Door de netwerken van platformleden 

 



Hoe doen we dat? 
 
Secretariaat INCLUDE:  ASC, AERC, ISS/EUR and The Broker 
 
• Tweejaarlijkse platformbijeenkomst (AfDB) 
• Faciliteren interactie INCLUDE onderzoekers en 

beleidsmakers  
• ‘National Level Activities’  
• Website: Dossiers, ‘Question of the Week’, Kennisbank  

(www.includeplatform.net)  
• Nieuwsbrief en sociale media  
 (twitter: @INCLUDEplatform) 

 

 

http://www.includeplatform.net/
https://twitter.com/includeplatform
https://twitter.com/includeplatform


Productive werkgelegenheid; wat wilden we 
weten? 

• Welke sectoren? 

• Herkennen en ondersteunen dynamisch 
ondernemerschap  

• Welk beleid is meest effectief? 

– jongeren en vrouwen 



Onderzoek: 

• Interim results: 2017 “oogstjaar” 

• Vraaggestuurd onderzoek: consortia met 100+ 
partners 

– 65 zuid; 35 NL en 8 OESO 

– 53 kennis; 39 NGO; 13 privaat; 3 overheid 

 



2 INCLUDE onderzoeken in de schijnwerpers: 

 

• Effecten van infrastructurele ontwikkeling op 
werkgelegenheid en ongelijkheid in Ethiopië (presentatie 
Crelis Rammelt, UU) 
– Regional state of Tigray Bureau of construction, roads and 

transport + IDS + Mekelle University + Meta Meta + HESPI  

 

• Rol van Nederlandse multinationals in het creëren van 
inclusieve waardeketens in Kenia and Nigeria (presentatie 
Agnieszka Kazimierczuk, ASC) + Akinyinka Akinyoade 
– University of Nairobi + Kenya Association of Manufacturers 

 

 



MNOs in landbouwketens 

• werkgelegenheid: direct + indirect + vrouwen (bloemen) 

• Werk omstandigheden redelijk maar geen “living wage”; 
geen decent livelihood “low quality jobs” 

• Small holder outgrowers vaak betere positie dan 
werknemers; maar toegang voor kleine boeren is 
moeizaam 

• Backward linkages stimuleren (procurement legislation) 

• Lokale voedsel productie niet uit het oog verliezen 

 



Grootschalige landbouw projecten: 
- Banen + technologie overdracht (maar niet naar kleine boeren!) 
- Maar: minder dan verwacht. Bijvoorbeeld Ethiopia: 7 pers per ha, in 

werkelijkheid 0.005 pers. Per ha. 
- Banen vaak voor migranten, niet voor lokale bevolking (afhankelijk van 

skills en alternatieve mogelijkheden), druk op en ook mogelijkheden 
voor lokale economie (voedselprijzen stijgen; services)  

- Werkgelegenheid geen prioriteit: Ethiopia: inkomsten uit export voor 
de overheid belangrijker kapitaal intensieve investeringen 

- Grote verschillen in uitkomsten voor verschillende contexten 
- Zoek verbinding grootschalig en kleinschalig 



Dynamisch ondernemerschap (gazellen) –  
Obstakels én mogelijke oplossingen: 
 
• Groei kleine, informele ICT bedrijven (Kenya) … 

– hangt af van learning mechanisms (vermogen te leren van fouten) 
– Belangrijke rol CBOs (jongeren) in ontwikkelen leervermogen bedrijfjes 
– Vrouwelijke ondernemers: lastiger van fouten leren door switchen met zorgtaken 
 Opzetten hubs (experimenteren); koppelen investeerders aan high-potential 

ondernemers 
 

• Vrouwelijke rurale ondernemers (Uganda) hebben geen/weinig … 

– toegang krediet/technologie; strategische contacten; vaardigheden; steun 
echtgenoten; NB ook winst buiten bedrijf besteed (bv gezondheidszorg) 

 Opzetten local resource centres (lokale initiatieven met steun overheid) voor 
verbeteren ‘connectedness’, informatie, training, brokering; gebruik simpele 
ICT/mobiele financiële diensten. NB Ook mannen in interventies betrekken 



• Kleine boeren in gesegmenteerde avocadosector (Kenya) profiteren niet van 
exportmogelijkheden door…. 

– Lage prijzen/productie, slechte kwaliteit, gebrek marktinformatie, geen adequate 
training, boeren slecht georganiseerd (te grote rol ‘brokers’), weinig transparantie, 
slechte toegang krediet, grote exportbedrijven geen interesse in modernisering 
value chain 

 Adequate training boeren; publiek-private samenwerking voor modernisering sector 

 

• Inclusive business strategies (6 Oost-Afrikaanse landen) van NL en lokale bedrijven 
in Afrika i.s.m. niet-marktpartijen (NGOs, banken, overheid) gehinderd door… 

– Toegang tot krediet 

– Tekort geschoold personeel voor transformatie 

 stimuleren/investeren in ‘targeted financing’: voor start-ups; seed money voor 
innovatieve oplossingen; ontwikkelen lokale vormen van financiering voor IB 
(expertise FMO, Wereldbank, etc.) 

 Opzetten business incubation hubs (experimenteren, leren, uitwisselen) 



 

• Nationale Beleidsdialoog op initiatief van platformleden:  

7 communities: 

– Ghana: jeugdwerkgelegenheid en de verkiezingen: ACET 

– Mozambique: jeugdwerkgelegenheid in de extractive sector: CIP 

– Kenia + Nigeria: werkgelegenheid agric. Value chains: PASGR 

– Rwanda: jongeren en ondernemerschap: Africa 2.0 

 

– + sociale zekerheid Uganda en Kenia: o.a. bijdrage aan wetgeving 

 



• Knowledge brokering via onze website. Twee nieuwe 
functies: 

– ‘Question of the week’ 

– ‘Policy highlights’ 



Question of the week 

 

- Voor actuele beleidsvragen 

- Beantwoording door experts uit INCLUDE netwerk 

- INCLUDE secretariaat modereert en synthetiseert. 

 

 



 





• Ook een discussie over uw beleidsvraag? Stuur de vraag in: 

– Via de website: http://includeplatform.net/questions/ 

 

– Via de mail: saskia@includeplatform.net  of 
frank@includeplatform.net 

 

– Of spreek ons persoonlijk aan.  

 

  

 

http://includeplatform.net/questions/
mailto:saskia@includeplatform.net
mailto:frank@includeplatform.net


Policy highlights 

 

- Kennisbank (‘knowledge base’) voor relevante en actuele 
bronnen over inclusieve ontwikkeling 

- INCLUDE secretariaat produceert ‘policy highlights’: 

- Beleidsaanbevelingen 

- Evaluaties over beleidsprogramma’s 

- Relevante data 

 

 



 



 



• Kent u zelf relevante bronnen die u wilt delen? 

– Via de website: http://includeplatform.net/knowledge-portal/ 

 

– Via de mail: saskia@includeplatform.net of 
frank@includeplatform.net 

 

– Spreek ons persoonlijk aan.  

 

• Of meld u aan voor onze ‘What’s New?’ nieuwsbrief, om op de hoogte 
te blijven van relevante ‘questions of the week’ en ‘policy highlights’ 
via onze website: http://includeplatform.net   

 

 

http://includeplatform.net/questions/
http://includeplatform.net/questions/
http://includeplatform.net/questions/
mailto:saskia@includeplatform.net
mailto:frank@includeplatform.net
http://includeplatform.net/


• Tot slot, twee INCLUDE seminars: 

– 29 september: ‘Leaving no one behind through social protection’.  

 09:00-13:00. Ministerie van Buitenlandse Zaken: Max van der 
Stoel-zaal  

 Aanmelding: dso-mo@minbuza.nl  

– 30 september: ‘How can we make development policies in Africa 
more inclusive?’. 

 09:00-17:00. Leiden Universiteit: Pieter de la Court gebouw. 

 Aanmelding: karin@includeplatform.net  

mailto:dso-mo@minbuza.nl
mailto:dso-mo@minbuza.nl
mailto:dso-mo@minbuza.nl
mailto:karin@includeplatform.net

