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1. Introductie
Geen donaties, maar participaties:  
investeren in ondernemerschap in Afrika

In Afrika is grote behoefte aan kapitaal voor lokale investeringen. In de 
internationale financiële wereld is veel kapitaal in omloop, maar dat bereikt 
Afrika niet voldoende. Waarom wordt er niet meer in Afrika geïnvesteerd? Wat 
zijn de belemmeringen en hoe kunnen die worden weggenomen? Wat zijn de 
ervaringen van Nederlandse investeerders in Afrika? 

Op 7 september jl. kwam een divers gezelschap van topmanagers, adviseurs 
en pioniers uit de Nederlandse financiële sector bijeen op het Koninklijk  
Instituut voor de Tropen (KIT, Amsterdam). Vertegenwoordigers van 
gevestigde banken en pensioenfondsen, multinationals en pionierende 
investeerders debatteerden over de mogelijkheden, zelfs de noodzaak voor 
met name Nederlandse investeerders om in Afrika de economie te stimuleren 
door renderende, maar duurzame investeringen. Daarbij overheerste het 
idee dat donaties niet de beste aansporingen zijn, maar dat participeren door 
aandeelhouderskapitaal een betere weg vormt. Er is in Afrika een enorm 
potentieel aan mensen, grondstoffen, agrarische basisproducten, en bedrijvig-
heid. In veel landen is ondanks de internationale financiële crisis een stabiele 
economische groei waarneembaar en de middenklasse ontwikkelt zich snel. 
Veel Afrikaanse ondernemers zien dat en willen daarop inspelen. Er is daar-
door een groeiende behoefte aan kapitaal om die investeringen mogelijk te 
maken. Chinese investeerders zijn al actief. Ook Nederlandse investeringsfond-
sen en multinationals investeren in Afrikaanse landen, maar zij ondervinden 
belemmeringen daarbij. Het benodigde kapitaal stroomt onvoldoende naar 
Afrika. Er is eerder sprake van kapitaalvlucht die de crisis in het Noorden moet 
helpen oplossen. Hoe is dat financieringsgat te dichten? Wie willen en kunnen 
dat doen? Hoe kan de Nederlandse overheid dat stimuleren?

Grote financiële stromen gaan niet naar Afrika

De internationale geldstromen zijn indrukwekkend. Wereldwijd bedraagt de 
handel tussen banken ongeveer 800.000 miljard dollar. Daarvan gaat tussen 
de 5 en 20 miljard dollar naar Afrikaanse economieën. Een klein deel daarvan 
is uit Nederland afkomstig. De Nederlandse investeringen die naar Afrika gaan 
beperken zich veelal tot een paar landen (vooral Nigeria en Zuid-Afrika) en 
sectoren (vooral mijnbouw en oliewinning). om
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Steeds meer vragen dringen zich op ten aanzien van de duurzaamheid en 
bijdrage aan ontwikkeling van deze investeringen. Veel grote investeerders 
zoals de Nederlandse pensioenfondsen, die samen een tegoed van 600 
miljard hebben en daarvoor lange termijn investeringen zoeken, hebben het 
continent nog niet gevonden. FMO is wel actief op het continent en begint 
zich steeds meer te richten op het Afrikaanse midden- en kleinbedrijf, maar 
richt zich op een beperkt aantal sectoren.

Twee vormen van Nederlandse investeringen

Er zijn twee vormen of modellen waarlangs toch kapitaal naar Afrika stroomt 
vanuit Nederland. Ten eerste investeren Nederlandse multinationals in lokale 
vestigingen in Afrika met eigen kapitaal. Dit gaat samen met de introductie 
van de eigen managementcultuur waarin expatriate staf de leiding neemt. De 
tweede groep investeerders zijn de (sociale) investeringsfondsen. Vooral de 
kleinere investeringsfondsen zijn op zoek naar lokale ondernemers, mensen 
uit het lokale MKB, met goed ondernemerschap die ze kunnen ondersteunen 
met durfkapitaal. In totaal gaat het dus niet om heel grote bedragen ten 
opzichte van wat er internationaal aan kapitaal geïnvesteerd wordt. Een klein 
percentage daarvan aan de kapitaalstroom naar Afrika toegevoegd zou dus 
een enorme verbetering opleveren van de beschikbaarheid van kapitaal op de 
Afrikaanse markt.

2.  Visie Nederlandse investeerders
Stabiele en grote markt, goede infrastructuur  
en goed opgeleide mensen

De Nederlandse investeringen in Afrika kunnen dus ruwweg in twee modellen 
worden ingedeeld. Ten eerste investeren de grote Nederlandse multinationals 
in lokale vestigingen met eigen kapitaal. Dit gaat samen met de introductie 
van de eigen managementcultuur. Vaak worden publieke financieringen 
verkregen voor niet-renderende investeringen, zoals voor opleidingen en 
infrastructuur. 

Tijdens de Ronde Tafel kwam vanuit het Nederlandse bedrijfsleven een 
lange lijst van suggesties die de financiële stroom en de impact daarvan 
zouden vergroten. Die suggesties werden door de dagvoorzitter de heer 
Wijffels samengevat in ideeën op macro- en microniveau. De knelpunten 
op macroniveau zijn niet altijd gemakkelijk aan te pakken maar wel zeer 
belangrijk voor het goed functioneren van de financiële markt in Afrika, en dus 
voor investeerders. 

Op dat niveau is het belangrijkste knelpunt de overheid van het land waarin 
geïnvesteerd wordt, die zich niet altijd een betrouwbare partner toont. 
Vooral voor lange termijn investeringen en zeker dus wanneer (Nederlandse) 
pensioenfondsen geïnteresseerd moeten worden is die lange termijn 
betrouwbaarheid een belangrijk probleem. 

Die betrouwbare overheid is ook voor andere punten op macroniveau van 
belang. De condities die zorgen voor een stabiele en grote markt, voor 
goede infrastructuur en goed opgeleide mensen, en voor betrouwbare 
levering van elektriciteit, water en vuilafvoer worden toch vaak gecreëerd 
door een overheid die deze diensten ofwel zelf aanbied, ofwel regelt via de 
private sector. Hoewel er geen grote traditie in Afrika is van een dergelijke 
faciliterende overheid, moet die taak nu toch serieus worden genomen.

Een ander punt, en één waar de Nederlandse overheid en internationale 
instellingen een rol zouden kunnen spelen, is het gevaar van dumping op de 
lokale markten. Daar hebben Nederlandse investeerders in Afrikaanse landen 
net zoveel hinder van als lokale bedrijven. Wat dat betreft werd de opmerking 
gemaakt het Economic Partnership Agreements (akkoorden die de Europese 
Unie wil afsluiten met een aantal landen in Afrika, het Caribische gebied en de 
Stille Oceaan) met enige zorg te bezien: als slechts 20 procent van de lokale 
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productie van een land mag worden beschermd in een internationaal zeer 
concurrerende wereld, dan zijn de kansen van de lokale industrie, inclusief 
die van de Nederlandse bedrijven en joint ventures, veel minder goed. Vrije 
handel is ook voor Nederlandse bedrijven niet altijd voordelig.

Als deze belangrijke factor (een betrouwbare en faciliterende lokale 
overheid) afwezig is, moet daar publiek (vanuit Nederland) en privaat in 
geïnvesteerd worden. De aanwezige topmanagers, hoewel overtuigd van de 
zelfredzaamheid van het Nederlandse bedrijfsleven, gaven toch aan dat een 
groot deel van de investeringen die nodig zijn voor een goed functionerende 
lokale economie niet alleen door de bedrijven gedragen kan worden. Betere 
afstemming van private en publieke investeringen zou al een belangrijke stap 
zijn. De positieve rol van fondsen uit het Ontwikkelingssamenwerkingsbudget 
werd breed uitgemeten, hoewel door velen soms met scepsis bezien. 
De suggestie was zelfs om het aandeel dat nu naar het stimuleren van 
internationale handel met Nederlandse bedrijven gaat, en dat nu rond 10 
procent ligt, naar 20 of 25 procent te verhogen, als de uitvoering ervan maar 
helder en betrouwbaar zou zijn. 

Een interessante manier om die investeringen maximaal te coördineren 
volgens de bedrijven is ze gelokaliseerd te doen: de mogelijkheid van 
een ‘Export Processing Zone’ (EPZ) en andere vormen van ‘eilanden van 
economische stabiliteit’ vinden veel ondernemingen aantrekkelijk. Diensten 
als de bovengenoemde infrastructuur, informatie, veiligheid en goede en 
voldoende aantallen medewerkers in de nabijheid zouden dan optimaal 
bij elkaar aanwezig zijn, wat de vestigingskosten en transactiekosten zou 
reduceren. Ook kennis kan beter worden gegenereerd en gemanaged en 
opleidingen binnen bedrijven kunnen beter geregeld en afgestemd worden. 

Van belang bij het beoordelen van de positieve impact van dergelijke 
‘eilanden van stabiliteit’ zijn de linkages die de bedrijven vervolgens hebben 
met de omgeving. Soms wordt lokaal gezocht naar grondstoffen, om de 
nationale economie te stimuleren en transportkosten te drukken, en een 
stabiele aanvoer te garanderen. Zo koopt één van de Nederlandse bedrijven in 
Sierra Leone lokaal agrarische grondstoffen in waarmee een impuls gegeven 
wordt aan de binnenlandse economie. Vaak is er een sociale component in 
de ondernemingsstrategie in de vorm van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Sociale projecten, veelal in samenwerking met lokale NGOs, 
ondersteunen de goede naam die de bedrijven willen opbouwen in de 
betreffende landen en in de consumentenmarkten in het Noorden. Vooral HIV/ 
AIDS projecten werden genoemd. 

3.  Visie (sociale) 
 investeringsfondsen

Het gaat vooral om lokale ondernemers

De tweede groep investeerders zijn de (sociale) investeringsfondsen. Vooral de 
kleinere investeringsfondsen zijn continue op zoek naar lokale ondernemers, 
mensen uit het lokale MKB met goed ondernemerschap die ze kunnen 
ondersteunen met durfkapitaal. Lokale markten in Afrika groeien gestaag, 
ondernemingen richten zich in toenemende mate op een nationale vraag van 
een groeiende middenklasse, en er zijn meer en meer mogelijkheden voor 
exportbedrijven die willen expanderen op internationale markten. 

De pionierende investeerders ondervinden dezelfde belemmeringen als de 
grote Nederlandse bedrijven, knelpunten zoals gebrekkige infrastructuur, 
tekort aan geschoold personeel, aarzelend en ontluikend ondernemerschap, 
en valuta risico’s. Voor een deel ligt hier, net als bij de grote bedrijven, een taak 
voor de (lokale) overheid: een betrouwbare en dienstverlenende overheid is 
een eerste voorwaarde voor het aantrekkelijk maken van de markt voor lange 
termijn investeringen. Infrastructuur en logistiek zijn belangrijk daarvoor, maar 
anders dan voor de Nederlandse bedrijven niet noodzakelijkerwijs in de vorm 
van een EPZ. 

Veel MKBers hebben een probleem om de juiste financiering te vinden: 
ze zijn te groot voor microkredieten en te klein voor grote bankleningen. 
‘Upscaling’ is moeilijk. De ontwikkeling van lokale financiële instellingen, die 
een aangepast aanbod kunnen leveren, loopt nog achter. Er zijn wel nieuwe 
instellingen, maar die zijn vaak jong en hebben zelf nog ondersteuning nodig, 
zowel financieel als inhoudelijk. Vaak zijn vooral adviseurs nodig, ook voor 
ondernemers, en niet uitsluitend investeerders. Daarnaast is ook de lokale 
regelgeving soms een hinderpaal bij de doorontwikkeling van microkrediet 
instellingen naar banken.

Ten opzichte van andere investeringen, met kunstmatig hoge benchmarks van 
25 procent en hoger, lijken investeringen in Afrika niet interessant. Maar als het 
bij die benchmark behorende risico wordt meegenomen zijn de rendementen 
van 10 tot 15 procent die in Afrika worden gehaald zeker niet slecht, volgens 
de aanwezige investeerders. 
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Tijdens de Ronde Tafel overheerste het optimisme bij beide groepen 
investeerders: er zijn veel investeringsmogelijkheden in Afrika. Gebrekkig 
ontwikkelde markten zijn ook kansen voor degene die daar risico’s in durven 
nemen. Gebrekkig functionerende markten kennen inefficiënties die door 
innovatie kunnen worden verholpen, of dat nu in de vorm van aandelen 
participaties gaat of door direct in bedrijven te investeren die deze innovaties 
op de markt brengen of gebruiken in hun bedrijfsvoering. Zo hebben 
telecommunicatie in microkrediet- instellingen transactiekosten dusdanig 
gereduceerd dat hun diensten toegankelijk worden voor grote groepen 
klanten die voordien niet bediend werden. Daarmee zijn dergelijke bedrijven 
meer winstgevend geworden. Innovatieve energieproductie vormt een kans 
voor Nederlandse investeerders die in lokale bedrijven willen investeren met 
geld en kennis. Niche markten kunnen worden ontwikkeld tot mainstream 
markten.

Een ander voorbeeld dat genoemd werd is het aanpakken van knelpunten als 
investeringskans zien: het opzetten en aanbieden van onderwijs is een heel 
goede investering, niet alleen in mensen, maar ook financieel. Voorbeelden 
werden genoemd (en informatie hierover uitgewisseld) van succesvolle en 
renderende investeringen in scholen die voor minder vermogende groepen 
toch een aanbod konden creëren. Gedeelde belangen zijn volgens de 
investeerders de reden waarom publiek-private samenwerking op het gebied 
van onderwijs, training en andere dienstverlening enorm succesvol kan zijn. 
Ook met NGO’s, doorgaans kritisch bekeken, zouden Nederlandse bedrijven in 
dit opzicht graag samenwerken.

Oplossingen werden vooral aangedragen richting het spreiden van risico’s. 
Valuta risico’s bijvoorbeeld zijn voor de kleinere fondsen moeilijk af te dekken. 
De kosten daarvan zijn hoog, zoals ook andere kosten vaak hoger zijn: het 
beoordelen en managen van relatief kleine deelnemingen is daar de reden 
van. Een integrale benadering, in partnerschap met andere actoren in de 
markt, zou dit kunnen aanpakken. Een ketenbenadering werd genoemd als 
mogelijke innovatieve stap naar duurzame investeringen. Ondersteuning 
van lokale financiële instellingen is daarbij een optie. Het beschikbaar stellen 
van garantiefondsen werd genoemd als een eerder in Nederland succesvolle 
benadering van dit probleem. Nederlandse overheid en NGO’s zouden meer 
rekening kunnen houden met de specifieke sterke punten van private (sociale) 
investeerders, zodat hun interventies een positiever resultaat hebben.

4.  Samenvatting
Wereldwijd is er enorm veel spaar- en beleggingskapitaal dat moet renderen. 
Dit kapitaal kan ook naar Afrika, dus ‘geld is het probleem niet’.

Afrika heeft kapitaal nodig voor haar economische ontwikkeling. Afrikaanse 
economieën groeien gestaag ondanks de wereldwijde financiële crisis. Afrika 
is nog niet geïntegreerd in de wereldwijde kapitaalmarkten, wat zich tot een 
voordeel heeft ontwikkeld.

Op dit moment vinden de meeste investeringen in Afrika plaats in enkele 
sectoren (mijnbouw, minerale grondstoffen) en enkele landen (Nigeria, Zuid 
Afrika). China is een belangrijke investeerder in Afrika geworden.

De Nederlandse investeringen vinden veelal op twee manieren plaats: 
multinationals die dochterondernemingen opzetten door kapitaalinvesterin-
gen, met eigen management en soms samen met publieke investeringen in 
infrastructuur, logistiek en opleidingen. Een tweede groep wordt gevormd 
door (sociale) investeerders die lokaal ondernemerschap en MKB opsporen.

Transactiekosten van investeringen in Afrika zijn voor beide groepen hoog.  
De rendementen van investeringen liggen tussen 10-15%.

Multinationals kunnen door lokaal inkopen van grondstoffen en productie 
aanzienlijk bijdragen aan economische ontwikkeling. In tegenstelling tot 
de export van ruwe grondstoffen kan dit model duurzame economische 
ontwikkeling brengen. Om het verder te stimuleren, denken multinationals 
aan zogenaamde ‘hubs’ waar knelpunten met infrastructuur en logistiek zijn 
opgelost met publieke investeringen.

Het MKB is in Afrika de motor van ontwikkeling en draagt direct bij aan het 
ontstaan van een toenemende middenklasse met koopkracht. Investeerders 
in het MKB kunnen veel impact hebben op lokale economische ontwikkeling. 
Deze vorm van investeringen vraagt vooral betere financiële instellingen en 
een klasse van beter opgeleide ondernemers. Ook het lokale MKB heeft baat 
bij betere infrastructuur en logistiek, maar heeft hier andere oplossingen voor 
nodig dan concentratie in ‘hubs’.
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Voor beide vormen van investeringen geldt dat een betere afstemming 
tussen publieke en private interventies nodig is. We gaan van 
ontwikkelingssamenwerking naar internationale samenwerking waarbij 
gedeelde belangen de basis vormen.

Interventies van de Nederlandse overheid, maar ook NGOs moeten meer 
rekening houden met het beschikbare investeringskapitaal en bijdragen 
met effectieve instrumenten, zoals investeringsgaranties en ondersteuning 
van de lokale financiële sectoren. Veel van de huidige instrumenten zijn 
contraproductief of inefficiënt.

Grote institutionele beleggers zullen Afrika ontdekken, maar rendements-
verwachtingen moeten realistisch blijven. Investeren in Afrika betreft de ‘real 
economy’ en niet allerlei financiële producten die in het westen gangbaar 
zijn geworden. Beleggers pleiten in toenemende mate voor niet-financiële 
rendementen, en investeringen in Afrika kunnen juist goed sociaal en 
ecologisch renderen.

5. Discussiepunten vervolgdebat 
 10 november 2010

Hoe investeringen in Afrika verder te stimuleren? 
Wat zijn de implicaties van de verschillende modellen?

Een belangrijke vraag bij investeren in Afrika is of de rendementen wel 
aantrekkelijk genoeg zijn, vergeleken met wat men in de internationale 
financiële wereld gewend is. Rendementen van 25 procent (met de 
bijbehorende risico’s) zijn niet gangbaar op het Afrikaanse continent. 
Gemiddeld genomen zijn de rendementen hier 10-15%. Maar de 
internationale financiële crisis en de toenemende druk van aandeelhouders 
om naast financieel ook een economisch, sociaal en ecologisch rendement te 
halen, impliceert dat de internationale financiële wereld haar benchmark moet 
aanpassen. Pas als die benchmark omlaag gaat, komen meer stabiele, minder 
renderende maar sociaal belangrijke investeringen in het Zuiden in het vizier 
van de internationale financiële wereld.

Deelnemers aan de Ronde Tafel kwamen met diverse voorwaarden om inves-
teren in Afrika verder te stimuleren. De pionierende investeringsfondsen laten 
zich niet weerhouden om de risico’s te nemen die nodig zijn, maar zouden hun 
werk beter kunnen doen als het lokale ondernemerschap verder is dooront-
wikkeld. De deelnemers aan de Ronde Tafel waren het er over eens dat dat 
verder gestimuleerd zou kunnen worden. De remigratie van (kennis)migranten 
uit het Westen zou hieraan ook een bijdrage kunnen leveren; met hun kennis 
en netwerk zien terugkerende ondernemers kansen in hun herkomstgebied.

Daarnaast is er altijd behoefte aan een betrouwbare lokale overheid, die de 
diensten levert waar bedrijven behoefte aan hebben. Goede infrastructuur, 
zowel van wegen als van communicatie, zijn belangrijk. Transactiekosten 
zullen flink omlaag moeten om Afrikaanse ondernemingen meer competitief 
te maken. De beschikking hebben over een pool van goed opgeleide 
mensen is daarbij ook cruciaal. Een stabiele politiek-economische omgeving 
is van belang omdat de grote investeringen van een langere termijn zijn. 
Een pensioenfonds moet er van op aan kunnen dat de investering die pas 
op langere termijn het beloofde rendement gaat opleveren niet verloren 
gaat door conflict, corruptie of politieke strijd. Hoewel vastgesteld werd dat 
de meeste landen daarin goede voortgang maken, zagen we afgelopen 
decennium ook conflicten zoals in Nigeria, Ivoorkust en Kenia, waar nog een 
lange weg te gaan is naar een stabiel politiek klimaat. 
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De Nederlandse overheid zou kunnen helpen om risico’s van investeringen 
te beheersen. Echter, het huidige pakket aan maatregelen dat zij daarvoor 
aanbiedt is niet flexibel genoeg om op lokale en individuele kansen in te 
kunnen spelen. Niet alle landen in Afrika zijn hetzelfde, er zijn juist veel 
verschillen en de ondersteuning door de Nederlandse overheid zou daaraan 
aangepast moeten zijn. Onderzocht moet worden wat de mogelijkheden 
zijn van garantiestellingen voor investeringen in Afrika. Er zou veel publiek 
geld geïnvesteerd moeten worden in goed onderwijs en opleidingen die zich 
richten op de arbeidsmarkt, welke zich dankzij grote private investeringen kan 
ontwikkelen. 

Een belangrijke randvoorwaarde voor economische groei in Afrika is de 
ontwikkeling van financiële instellingen. Er is de laatste decennia veel 
aandacht voor microkrediet geweest, maar juist de reguliere financiële 
instellingen die het MKB financieren behoeven nu meer aandacht. Daarbij 
moeten internationale NGOs die zogenaamd ‘zacht kapitaal’ aanbieden hun 
competitie met deze lokale financiële instellingen staken. Het MKB heeft 
behoefte aan kapitaal dat valt tussen microkrediet en grote leningen van de 
reguliere banken, waarbij innovatieve vormen van financiering zou kunnen 
worden aangeboden. 
 
Afrikaanse overheden kunnen zelf veel doen om het investeringsklimaat te 
verbeteren. En Nederland kan daar een bijdrage aan leveren. De deelnemers 
aan de Ronde Tafel waren het erover eens dat er meer afstemming nodig is 
tussen publieke en private partijen. De Chinese benadering, waarbij politieke 
dialoog gevolgd wordt door publieke investeringen met grote private 
belangen, lijkt in Afrika aan populariteit te winnen. Europa moet een antwoord 
vinden op deze trend. Publiek-private partnerschappen op een nationale 
schaal zouden de aangewezen vorm kunnen zijn om dit soort nieuwe samen-
werking te realiseren. Publieke investeringen in infrastructuur en onderwijs 
moeten samengaan met financiële dienstverlening en private investeringen. 
Afstemming van investeringen, marktdenken en een ketenbenadering zijn 
hierbij nodig. Dit alles vraagt om een nieuwe vorm van ontwikkelingssamen-
werking. Deelnemers aan de Ronde Tafel waren het er unaniem over eens dat 
we naar internationale samenwerking toe moeten waarbij gedeelde belangen 
het uitgangspunt zijn. Duurzame ontwikkeling van Afrika kan bijdragen aan 
oplossingen voor verschillende urgente mondiale problemen. Investeringen 
van westerse pensioenfondsen die op de langere termijn renderen, kunnen de 
groeiende vraag naar kapitaal in Afrika bedienen. De rendementsverwachtin-
gen die gangbaar waren voor de financiële crisis moeten echter wel bijgesteld 
worden. 

Afrika is er niet bij gebaat om deel te nemen aan financiële markten die zich 
kenmerken door te grote speculatie en risicovolle financiële constructies. Het 
feit dat Afrika nog niet geïntegreerd is in deze financiële markten moet als 
voordeel worden gezien en kansen bieden voor investeerders die op zoek zijn 
naar investeringen voor echt renderend kapitaal: zowel als stabiele belegging 
als voor duurzame ontwikkeling.

Wat moet er dus anders?

• Van ontwikkelingssamenwerking naar internationale samenwerking
• Meer harmonisering en coördinatie van publieke en private investeringen
• Aandacht voor de ontwikkeling van lokale financiële instellingen
• Bijstellen van rendementsverwachtingen die in het Westen gegroeid zijn 

vóór de financiële crisis
• Pensioenfondsen en andere grote institutionele beleggers moeten zich 

meer interesseren voor Afrika. Hier hebben ze alle publieke en private 
spelers bij nodig.

Wat blijft de vraag?

• Langdurige politieke en economische stabiliteit is nodig voor lange termijn 
investeringen. Is Afrika ook hier klaar voor?

• Vooralsnog zijn de investeringen te klein in volume voor grote pensioen-
fondsen: transactiekosten blijven hoog en drukken het rendement. Hoe 
kunnen grote investeringen gepaard gaan met lagere transactiekosten en 
bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling?

• Moet Afrika zich integreren in de wereldwijde financiële markten of zijn er 
hervormingen nodig in de financiële sector voordat dat gebeurt? Wat moet 
het Westen anders doen om te voorkomen dat negatieve impact op Afrika 
uitblijft?
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Geen donaties, maar participaties
Investeren in ondernemerschap in Afrika

Geen donaties, maar participaties
Investeren in ondernemerschap in Afrika
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Aantekeningen



Positie van KIT

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) 
speelt een innovatieve rol in duurzame 
internationale ontwikkeling: het heeft zich 
ontwikkeld van koloniaal instituut naar expert op 
ontwikkelingssamenwerking, en nu naar partner 
op het gebied van internationale samenwerking. 
De nadruk ligt op pro-poor economische 
ontwikkeling. Het belang van het (lokale) 
bedrijfsleven wordt daarin ondersteund. Het KIT 
adviseert op het gebied van duurzame value 
chain ontwikkeling en investeert zelf in Afrika 
via het Annona Sustainable Investment Fund. 
Value chain finance en duurzame investeringen 
(PPP) zijn een belangrijk thema. Het instituut 
ondersteunt bedrijven in hun ontwikkeling van 
winst maximalisatie in de richting van een groter 
belang van shareholders, stakeholders, en de 
bredere maatschappij.


