
1 Mijn artikel gaat niet over Plan International/Fos-
ter Parents/Plan Nederland, maar over vier jaar ontwik-
kelingsbeleid onder Eveline Herfkens en in dit deel
alleen over het Nederlandse medefinancieringsprogram-
ma en daarbij over haar besluit om Foster Parents toe te
laten tot het medefinancieringsprogramma. Als ik over
Plan International/Foster Parents Nederland had
geschreven, had ik veel meer ruimte genomen (en van
de redactie gekregen) om op de verschillende aspecten
van een beoordeling van deze organisatie in te gaan.

2 Ik stel niet dat de kwaliteit van het Medefinancie-
ringsprogramma zal verminderen omdat Plan Interna-
tional een internationale organisatie is. Wel dat het feit
dat de uitvoering van de hulpprogramma’s door een
internationale organisatie, in casu Plan International,
geschiedt, de controle vanuit het ministerie op de uit-
voering erg moeilijk maakt. Foster Parents Nederland/
Plan Nederland is inderdaad een Nederlandse organisa-
tie, maar wel een die het overgrote deel van haar mid-
delen overdraagt aan een internationale organisatie,
Plan International, die vervolgens de hulpprogramma’s
uitvoert. Op die uitvoering heeft Plan Nederland maar
in beperkte mate invloed.

3 Minister Herfkens geeft in haar schrijven aan de
Kamer over het rapport van de commissie-De Boer
inderdaad aan dat de daar gehanteerde definitie van
overhead strikt zou zijn, maar waarom dat zo is en
waarom bepaalde posten wel of niet zouden mogen
worden meegerekend, wordt door haar niet aangeduid.
De heren Van Niekerk en De Ruyter stellen namens de
Stuurgroep Evaluatie Medefinancieringsprogramma in
hun rapport: ‘In dit onderzoek is uitsluitend gekeken
naar de besteding van MFP-gelden. De discussie over de
kosten van fondsenwerving en de kosten verbonden
aan de communicatie met de Foster Parents vormen
geen onderwerp van onderzoek.’ Toch stelt men dan in
de conclusie: ‘Het commentaar van de minister daar-
over, zoals weergegeven in haar reactie op de kritische
conclusies van de Commissie de Boer, wordt op dit
punt onderschreven.’ Het zijn o.a. dit soort discrepan-
ties in de tekst van het rapport van Van Niekerk/De
Ruyter die mij het niet serieus doen nemen. Een en
ander noopte mij dus ook niet om in het artikel in de
Internationale Spectator hierop in te gaan, want er is
geen debat, er zijn slechts beweringen als reactie op
zeer precieze en goed verantwoorde berekeningen van
de commissie-De Boer.

4 In het rapport van de heren Van Niekerk en De
Ruyter staat: ‘Toch maakt PLAN International ook een

gesloten indruk en wordt ze wel vergeleken met een
corporatieve instelling die topdown met standaardop-
lossingen werkt.’ En: ‘Vaak gedraagt FPPN zich als een
opdrachtgever en niet als een partner: ze heeft eerder
oog voor de kwaliteit van de uitvoeringsrelatie dan voor
het partnerschap.’ Ik vertaal dat in ‘autoritair en solis-
tisch’ en dat haal ik dus wel degelijk uit het rapport.
Het vult het beeld aan van de organisatie zoals ik dat
ook in interviews bij het onderzoek naar de activiteiten
in Haïti ben tegengekomen. Daarbij gaat het dus niet
om de vraag of Plan Nederland iets toevoegt aan het
Medefinancieringsprogramma, maar om de vraag, zoals
door mij gesteld in het artikel, hoe Plan International
zijn programma’s uitvoert. In de respons wordt dat door
elkaar geklutst (zoals er ook bij punt 1 wat geklutst
werd).

5 Deze evaluatie van de Stuurgroep was in feite
onzinnig, omdat de programma’s nog maar net liepen
(‘De resultaten in MFP-kader zijn nog niet of nauwelijks
te benoemen in verband met de korte looptijd’, stellen
Van Niekerk/De Ruyter zelf). Alleen daarom al moet
niet te veel waarde worden toegekend aan het rapport
van de Stuurgroep.

6 Ik heb inderdaad slechts in een voetnoot gemeld
dat ik lid was van de commissie-De Boer. Dat heeft
niets met een poging tot desinformatie van de lezer te
maken, maar eerder met bescheidenheid. In de ogen
van Plan Nederland ‘valse bescheidenheid’? ■
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