De PI‐verklaring van Driebergen is opgesteld in de geest van de bijeenkomst ‘PI tussen Passie en Pro‐
fessionaliteit’. Hierbij waren particuliere initiatieven (PI) en ondersteunende organisaties aanwezig.
De bijeenkomst werd gehouden in Driebergen op 30 september 2010 en was georganiseerd door de
Stichting Projecten Zuid‐Afrika (SPZA) ter gelegenheid van haar 10‐jarig bestaan.

PI-verklaring van Driebergen
Wij, de initiatiefnemers (bestuur SPZA), spannen ons in om de beeldvorming rond particuliere initiatieven (PI) in de ontwikkelingssamenwerking beter in balans te brengen. Naar schatting 8.000 Nederlandse groepen vrijwilligers zijn actief met projecten in het Zuiden en hun
aantal groeit. Deze groei – en de daarmee gepaard gaande invloed van het PI – heeft geleid tot
maatschappelijke en academische discussie over het nut en de effectiviteit van particuliere
initiatieven.
Het beeld dat daaruit oprijst, doet niet altijd recht aan de werkelijkheid. Het PI wordt soms
kritiekloos bejubeld als ‘echte’ ontwikkelingssamenwerking en soms terzijde geschoven als
onprofessioneel en ineffectief. De beeldvorming berust vaak op selectieve cases, gebrekkige
kennis en summier onderzoek.
Wij pleiten voor een evenwichtiger beeldvorming van particuliere initiatieven, onder het motto:
‘PI is niet alleen in de wiskunde maar ook in de ontwikkelingssamenwerking
een unieke constante’
Het PI streeft naar:
• Een gezonde balans tussen passie en professionaliteit: het combineren van persoonlijke betrokkenheid bij mens en omgeving in het Zuiden en een professionele werkwijze.
• Een doordachte, kleinschalige, vraaggerichte aanpak van projecten, in samenwerking
met lokale partners in het Zuiden.
• Aandacht voor de capaciteitsopbouw van samenwerkingspartners in het Zuiden.
Het PI wil passie behouden en professionaliteit versterken. Daarvoor is nodig:
• Publieke communicatiemiddelen1 en een platform2 waar het PI kan communiceren
over ervaringen, knelpunten en wensen.
• Een gevarieerd aanbod van relevante cursussen en leerinstrumenten voor PIvrijwilligers3.
• Breder onderzoek naar de invloed en de maatschappelijke betekenis van het PI.
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Een voorbeeld: de SPZA heeft op Linkedin de PI-netwerkgroep Zuid-Afrika in het leven geroepen. Zie
www.linkedin.com/groups, zoek: ‘PI-netwerkgroep Zuid-Afrika’.
Partin zou daarin, als koepelorganisatie voor het Particulier Initiatief, een rol kunnen spelen.
Zulke voorzieningen dienen complementair te zijn aan bijvoorbeeld de bestaande cursussen van Wilde
Ganzen en Impulsis.

Het PI is erbij gebaat dat de volgende partijen hun verantwoordelijkheid nemen:
• Het PI zelf door de onderlinge samenwerking te versterken, zowel per thema als per
regio of land.
• Het PI zelf door te blijven investeren in de eigen capaciteitsopbouw.
• Het PI zelf door bereid te zijn tot zelfreflectie en open te staan voor kritiek van buitenaf.
• Het PI zelf, de koepelorganisatie Partin en de COSsen door het belang van ontwikkelingssamenwerking duidelijker voor het (Nederlandse) voetlicht te brengen.
• Subsidiegevers door het PI te ondersteunen in zijn opbouw van kennis en capaciteit.
• Onderzoekers door hun onderzoek naar het PI te intensiveren.
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