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Samenvatting

Bij complexe duurzaamheidsvraagstukken zoals ontbossing, armoede 
of klimaatverandering worden steeds vaker samenwerkingsverbanden 
tussen bedrijven, non-profit organisaties en overheden tot stand gebracht. 
Deze sector overschrijdende samenwerkingsverbanden (‘cross-sector 
partnerships’, hierna: CSP’s) worden opgezet omdat deze partijen een 
gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor het aanpakken van zulke 
problemen. Zowel beleidsmakers als wetenschappers benadrukken het belang 
en het potentieel van CSP’s, bijvoorbeeld om de door de Verendigde Naties 
overeengekomen Duurzame Ontwikkelingsdoelen (‘Sustainable Development 
Goals’) te realiseren. CSP’s zijn echter een complexe vorm van samenwerking, 
omdat de betrokken organisaties verschillende manieren van werken hebben. 
Bovendien hebben zij verschillende, soms tegenstrijdige belangen. 

Om samenwerking in CSP’s te faciliteren, wordt vaak gebruik gemaakt 
van ‘conveners’35 : organisaties die CSP’s begeleiden. Het is belangrijk 
om meer inzicht te krijgen in hoe conveners CSP’s initiëren en convenen, 
omdat zij een belangrijke rol hebben in het aanpakken van urgente 
duurzaamheidsvraagstukken. In deze dissertatie staat dan ook de volgende 
onderzoeksvraag centraal: Hoe initiëren en convenen missie-gedreven non-
profit organisaties sector overschrijdende samenwerkingsverbanden (CSP’s) 
gericht op het versterken van de duurzame ontwikkeling in internationale 
handelsketens? 

De context waarin ik deze vraag onderzoek – duurzame handel – is 
zowel maatschappelijk relevant als urgent. Internationaal opererende 
bedrijven ervaren toenemende druk om te verduurzamen en daarmee 
verantwoordelijkheid te nemen voor de sociale en ecologische impact van 
hun bedrijfsvoering, zowel in de productie, handel, als inkoop van producten. 
Deze druk wordt uitgeoefend door middel van bijvoorbeeld campagnes van 
maatschappelijke organisaties als Oxfam of Greenpeace, maar komt ook van 
andere stakeholders of consumenten. 

35 Bij gebrek aan een goede vertaling die de lading van het concept ‘conveners’ dekt, blijf ik 
in het vervolg deze Engelse term gebruiken, zowel wanneer het gaat om de organisatie of 
actor (‘convener’) als wanneer het gaat om de activiteit die deze organisatie of actor uitvoert 
(‘convenen’). 
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Om mijn onderzoeksvraag te beantwoorden heb ik kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd in de (1) koffie, (2) hout, en (3) thee handelsketens. 
Door verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals interviews, 
participerende observatie en documentenanalyse, te combineren heb ik voor 
drie casussen (één per handelsketen) een uitgebreide hoeveelheid gegevens 
verzameld. Deze casussen worden gepresenteerd in vier empirische 
hoofdstukken. De thee-casus komt in twee hoofdstukken aan bod: de 
strategische aspecten in hoofdstuk 2 en het proces van het formeren van de 
CSP in hoofdstuk 5. 

In hoofdstuk 2 bestudeer ik de complexiteit van het vormgeven en 
organiseren van CSP’s in de context van duurzame handel. Op basis van 
de casestudie in de theesector concludeer ik dat CSP’s die internationale 
handelsketens willen verduurzamen, een strategie moeten hanteren 
waarin sociale- (‘people’), economische- (‘profit’) en milieuoverwegingen 
(‘planet’) een gelijkwaardige rol spelen. Om daadwerkelijk een transformatie 
richting verduurzaming te realiseren, moeten deze drie aspecten bovendien 
gelijktijdig in de CSP aangepakt worden, omdat ze onderling verbonden zijn. 
Dit hoofdstuk beschrijft in detail de complexiteit van CSP’s in het veld van 
duurzame handel, en schetst daarmee een goed beeld van de context waarin 
conveners opereren. 

Vervolgens introduceer ik in hoofdstuk 3 het concept ‘missie-gedreven 
conveners’, proactieve (non-profit) organisaties die CSP’s initiëren en 
organiseren als strategie om hun duurzaamheidsdoelen te verwezenlijken. 
Conveners worden in de literatuur over CSP’s vaak besproken als één van de 
mogelijke succesfactoren bij het organiseren van CSP’s. In hoofdstuk 3 draai 
ik het om, en stel ik de missie-gedreven conveners centraal. Bezien vanuit 
hun perspectief zijn CSP’s een strategisch middel dat kan worden ingezet 
ten behoeve van verduurzaming van internationale handelsketens, naast 
bijvoorbeeld het stimuleren van verduurzaming door certificering. Op basis 
van een casestudie in de koffiesector ga ik in detail in op de CSP-strategie 
van missie-gedreven conveners, en hoe zij deze strategie implementeren. 

In hoofdstuk 4 zoom ik verder in op de missie-gedreven conveners, en 
analyseer ik aan de hand van mijn casestudie in de houtsector twee belangrijke 
spanningen waarmee deze organisaties geconfronteerd worden in hun positie 
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ten opzichte van de CSP’s die zij initiëren en convenen. De eerste spanning 
is de complexe leiderschapsrol van missie-gedreven conveners, die de CSP 
initiëren en daarmee een leidende rol op zich nemen, terwijl zij geen formele 
autoriteit hebben over de deelnemende organisaties in de CSP. De tweede 
spanning wordt veroorzaakt door de tegenstelling tussen het (op neutrale wijze) 
faciliteren van de CSP, terwijl missie-gedreven conveners tegelijkertijd ook 
een duidelijk belang hebben in doelstellingen van de CSP. Dit hoofdstuk laat 
zien dat deze tegenstellingen niet opgelost worden in het proces, maar dat 
de convener hierin zijn weg zoekt in zijn pogingen tot resultaten te komen36. 

Als laatste bestudeer ik op basis van gegevens uit mijn casestudie in 
de thee-sector in hoofdstuk 5 in meer detail het convening proces: de 
activiteit of het werk dat conveners verrichten in de CSP. In dit hoofdstuk 
blijkt dat dit proces niet noodzakelijk door één convening organisatie geleid 
hoeft te worden: in dit geval werd de rol gedeeld door twee organisaties. 
Terwijl ik in hoofdstuk twee tot en met vier de rol en positie van de convener 
bestudeerde ten opzichte van de CSP en de partner organisaties, kijk ik in 
dit hoofdstuk naar de samenwerking tussen de twee conveners. Ik analyseer 
hoe hun interacties het verloop van het CSP-proces beïnvloeden gedurende 
de formatie van de CSP. 

Mijn onderzoek wijst uit dat missie-gedreven conveners voortdurend aan het 
balanceren zijn (de ‘balancing act’). Aan de ene kant spelen ze een proactieve 
convening rol. In die rol initiëren ze vanuit hun motivatie als pleitbezorgers 
van duurzame ontwikkeling CSP’s. Daarmee hebben ze dus een duidelijk 
doel voor ogen en een strategisch, missie-gedreven belang in de CSP, met 
als gevolg dat ze feitelijk geen neutrale partij zijn. Aan de andere kant stelt 
hun hoedanigheid als non-profit organisatie hen in staat om tegelijkertijd een 
neutrale rol te spelen in de CSP, omdat ze geen commercieel belang hebben in 
de handelsketens waarin ze actief zijn. Ze kunnen daarmee als neutrale ‘buffer’ 
fungeren in de onderhandelingen tussen (concurrerende) private organisaties. 

36 In het Engels gebruik ik de zinsnede ‘navigating tensions’ om uit te leggen dat missie-
gedreven conveners de spanningen waarmee zij geconfronteerd worden in CSP’s niet 
kunnen of hoeven op te lossen om tot resultaten te komen, maar dat zij in plaats hiervan 
de taak hebben om in een complexe context vol inherente en onoplosbare tegenstellingen 
te navigeren richting de beoogde resultaten. 
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Om de geschetste rol van missie-gedreven conveners en de spanningen 
in hun rol en in de CSP’s te duiden en begrijpen maak ik in mijn dissertatie 
gebruik van de ‘paradox theorie’. Dat is een theoretische stroming in de 
organisatiewetenschappen waarin onderzocht wordt hoe organisaties 
omgaan met tegenstrijdige eisen en belangen. Op basis van de literatuur over 
paradoxen stel ik in mijn discussie-hoofdstuk (Hoofdstuk 6) een alternatief 
perspectief voor om naar de rol van spanningen in CSP’s en convening te 
kijken. Ik beargumenteer dat spanningen in CSP’s geen tijdelijke obstakels 
zijn die overwonnen moeten worden om vooruit te komen in de samenwerking. 
In plaats daarvan moeten spanningen gezien worden als alomtegenwoordig 
en onoplosbaar: zij zijn inherent aan samenwerking in CSP’s. Deze inherente 
spanningen manifesteren zich op verschillende niveaus: bijvoorbeeld in de 
strategie en doelstellingen van de CSP’s, in de positie van de convener ten 
opzichte van de CSP, en in de relaties tussen verschillende CSP partners en, 
in het geval van gezamenlijke convening, tussen de conveners onderling. 

Ik betoog dat conveners met deze spanningen moeten omgaan (‘navigating 
tensions’)  in plaats van te proberen ze op te lossen, omdat het alleen dan 
mogelijk is om succes en vooruitgang in CSP’s te waarborgen. Over het 
geheel genomen tonen de onderzochte cases aan dat een actieve strategie 
in het omgaan met spanningen, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar een 
balans tussen uitersten, de meest veelbelovende resultaten opleverde. Uit 
mijn onderzoek blijkt dat het convenen van CSP’s een complex proces van 
navigeren is en daarom een ‘rommelig’ of ongestructureerd verloop kent: 
CSP’s ontwikkelen zich niet op een nette of lineaire wijze richting de beoogde 
structuur en uitkomsten. Om hun ambitie van duurzame ontwikkeling 
in internationale handelsketens te realiseren, moeten missie-gedreven 
conveners daarom flexibel, pragmatisch en creatief zijn in het omgaan met 
de schijnbaar onoplosbare spanningen die zich voordoen op de verschillende 
niveaus in CSP’s. Bovendien kunnen missie-gedreven conveners deze 
spanningen ook productief inzetten om vooruitgang en verandering te 
realiseren in een complexe context, zoals bijvoorbeeld in de thee-case, 
waarbij een feitelijk onhaalbare doelstelling geformuleerd werd om urgentie 
en actiebereidheid te creëren. 
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De bijdrage van mijn dissertatie aan de organisatiewetenschap is dit 
alternatieve ‘spanningsperspectief’ en de implicaties hiervan voor bestaande 
theorieën over CSP’s en conveners, die ik in hoofdstuk 6 presenteer. 
CSP’s worden meestal bestudeerd volgens het dominante ‘fasemodel’, 
dat de ontwikkeling en het verloop van een CSP uitlegt als een proces 
met een levenscyclus, waarin verschillende fasen worden onderscheiden 
die een logische en lineaire progressie laten zien van aanvang naar 
volwassenwording. De rol van conveners in CSP’s is dan gekoppeld aan 
deze fasen, en beschrijft welke convening activiteiten ondernomen moeten 
worden in elke fase om voortgang te waarborgen. Hoewel deze fasemodellen 
– er zijn er meerdere in omloop – voorzien in de behoefte om de sociale 
werkelijkheid op een duidelijke en begrijpelijke wijze weer te geven, kunnen 
ze de ‘rommeligheid’ en weerbarstigheid die ik in mijn casussen aantrof niet 
afdoende verklaren. In plaats daarvan formuleer ik het spanningsperspectief 
als alternatief paradigma in het onderzoeken van CSP’s en, meer specifiek, de 
rol van conveners in CSP’s. Dit perspectief herziet twee van de belangrijkste 
aannames in het onderzoek naar CSP’s op basis van het fasemodel. 
Allereerst geeft het een fundamenteel andere kijk op de rol van spanningen 
en tegenstellingen in CSP’s. In plaats van deze te bezien as ‘hindernissen 
die overwonnen moeten worden’, moeten deze gezien worden als 
‘alomtegenwoordig en onoplosbaar’, en inherent aan samenwerking in CSP’s. 
Ten tweede verandert het ons perspectief op de rol van conveners in CSP’s. 
Conveners zijn niet langer de actoren die spanningen en tegenstellingen 
moeten oplossen ten behoeve van de voortgang van de CSP, maar moeten 
in plaats hiervan de voortgang richting hun duurzaamheidsdoelstellingen 
faciliteren en realiseren door in een complex speelveld vol inherente en 
onoplosbare spanningen en tegenstellingen te navigeren. 

Het spanningsperspectief heeft implicaties voor de kernconcepten uit 
mijn onderzoeksvraag: missie-gedreven conveners en convening. Convening, 
vanuit het betoogde spanningsperspectief bezien, gaat in essentie over 
het herkennen en erkennen van zowel latente als openlijke spanningen in 
het CSP-proces. Het vereist een mate van bewustzijn, besef en begrip op 
meerdere niveaus tegelijkertijd. Op het strategisch niveau, om te bepalen 
wat de ‘beste’ manier is om het duurzaamheidsprobleem aan te pakken. Op 
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organisatieniveau, om de spanningen te herkennen die zich manifesteren 
bij elk van de deelnemende organisaties in de CSP, en ook binnen de eigen 
organisatie van de missie-gedreven convener zelf. En tot slot op het niveau 
van de relaties en spanningen tussen CSP partners en/of conveners in het 
geval van het gezamenlijk convenen van een CSP. Missie-gedreven conveners 
moeten bovendien bekwaam zijn in het omgaan met spanningen (‘navigating’), 
en in het productief gebruik maken van spanningen die kunnen bijdragen aan 
het realiseren van voortgang richting de beoogde duurzaamheidsdoelen.

Tot slot heeft mijn onderzoek drie praktijkimplicaties. Ten eerste, als we 
uitgaan van een spanningsperspectief in het begrijpen van de rol van conveners 
in CSPs, vereist dit dat conveners in hun strategie, in ieder geval ten dele, 
afstand doen van de ‘stap-voor-stap’ fasemodellen van CSP-ontwikkeling. In 
plaats hiervan zouden zij een meer flexibele en pragmatische aanpak moeten 
omarmen. Een dergelijke aanpak staat haaks op de momenteel gangbare 
logica van planning en verantwoording tegenover geldschieters door middel 
van het formuleren van en rapporteren over prestatie-indicatoren, en korte- 
en lange termijn doelstellingen. Daarom heeft dit ook consequenties voor 
andere organisaties, zoals beleidsmakers en financiers van missie-gedreven 
conveners. Ten tweede kan het spanningsperspectief missie-gedreven 
conveners voorzien van een alternatieve manier en retoriek om hun rol in 
CSP’s uit te leggen: zij zijn niet de ‘probleemoplossers’, van wie verwacht kan 
worden dat zij de spanningen of conflicten binnen de CSP oplossen. In plaats 
daarvan spelen zij een belangrijke rol in het begeleiden van de CSP-partners 
in het erkennen van en omgaan met deze spanningen, om – zonder deze op 
te hoeven lossen – toch de gezamenlijke doelstellingen van de CSP-partners 
te realiseren in een complex speelveld. Ten derde zien conveners zich 
geconfronteerd met een uitdagende evenwichtsoefening (de ‘balancing act’): 
zij moeten zowel een succesvol CSP-proces optuigen, alsmede effectief zijn in 
het realiseren van resultaten op het gebied van duurzaamheid, door middel van 
hun CSPs. Zowel het proces als het resultaat zijn van belang in het convenen 
van CSP’s, want beide zijn onontbeerlijk in het realiseren van de ambitieuze 
transformaties die geformuleerd zijn in Duurzame Ontwikkelingsdoelen.


