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Wat zijn
Publiek-Private
Partnerschappen?

De partners

Een Publiek-Private Partnerschap (PPP) is een
samenwerking tussen het bedrijfsleven, de
overheid, maatschappelijke organisaties en
kennisinstituten. Dit model noemen we de
Dutch Diamond Approach.
Het doel is om via marktgerichte investeringen
economische ontwikkeling te stimuleren. Op deze
wijze dragen PPPs bij aan armoedebestrijding.
Doelen, risico’s, verantwoordelijkheden, middelen en
competenties worden in een PPP gedeeld. De krachten
van de partners worden binnen de Dutch Diamond
Approach verenigd. De efficiënte en marktgerichte
aanpak van het bedrijfsleven wordt samengebracht met
de lokale kennis van het maatschappelijk middenveld.
De kennisinstellingen dragen bij aan de expertise,
terwijl de overheid partijen verbindt en tevens optreedt
als medefinancier. Hierdoor wordt kennis, kunde en
financiering gebundeld.

Overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties en kennisinstituten hebben
verschillende doelen, taken en
verantwoordelijkheden. Toch kan er sprake
zijn van een gemeenschappelijk belang om de
samenwerking met elkaar op te zoeken.
Door met elkaar samen te werken kunnen de
partijen hun risico’s verkleinen en tegelijkertijd
meer concrete (ontwikkelingsgerichte-)
resultaten behalen.

De maatschappelijke organisatie

PPPs zijn een mogelijkheid voor maatschappelijke
organisaties om hun impact te vergroten. Door het
bundelen van partners in een ketenaanpak of
schaalvergroting van armoedebestrijdingsactiviteiten
kan de maatschappelijke organisatie haar invloed
uitbreiden. Daarbij boren maatschappelijke organisaties
via PPPs nieuwe bronnen aan (bijv. financieel, expertise
en marketing aanpak). Het samenwerken met nieuwe
partners leidt ook voor maatschappelijke organisaties tot
innovatieve inzichten en oplossingen.

Voor kennisinstellingen biedt een PPP de mogelijkheid
om kennis te ontwikkelen en vooral toe te passen.
Kennisinstellingen voegen wetenschappelijke expertise toe
aan een partnerschap en tegelijkertijd leren zij van het
proces en de resultaten. Theorie en praktijk komen op deze
manier dichter bij elkaar, wat onderzoek, innovatie en
technologie bij zowel partners als projecten bevordert.

Het bedrijfsleven

Samenwerken in een PPP biedt kansen voor het
bedrijfsleven doordat de ondernemer toegang krijgt tot
kennis, kunde en financiering. Daarbij biedt een PPP de
mogelijkheid om vanuit een eigen bedrijfsfilosofie de
corebusiness toe te passen in ontwikkelingslanden.
Door het samenwerken met ongebruikelijke partners
worden nieuwe markten aangeboord en duurzame
activiteiten opgezet.

De overheid

Overheden hebben andere partijen nodig om ontwikkeling
te realiseren. Overheden zorgen voor lokale participatie,
creëren gunstige randvoorwaarden en dragen bij aan
opschaling. Het globale netwerk van de overheid kan
worden ingezet om partners te verbinden en faciliteert in
het vinden van de juiste ingangen. Overheden, zowel
lokaal als (inter)nationaal, hebben de financiële middelen
om ontwikkelingsrelevante partnerschappen te stimuleren
en wanneer nodig risico’s te delen.
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Om de kennis en kunde van het werken in
Publiek-Private Partnerschappen te bundelen,
heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken
een PPP-expertisecentrum opgericht.
Dit expertisecentrum maakt het
overkoepelende PPP-beleid, ontwikkelt
de leerpraktijk voor PPPs en stuurt de
verschillende PPP fondsen aan. Beheer en
uitvoering van deze fondsen wordt verzorgd
door Agentschap NL.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft fondsen
beschikbaar voor PPPs die zich richten op verschillende
thema’s zoals water, voedselzekerheid, seksuele en
reproductieve gezondheid, sport en energie.
Voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/ppp

What are
Public-Private
Partnerships?

The partners
Government, business, civil society and
knowledge institutions have different goals,
tasks and responsibilities. However, there
are situations in which shared interests make
it worth cooperating. By working together,
risks are reduced and development impact
increases.

A Public-Private Partnership (PPP) is a coalition
between business, government, civil society
organizations and knowledge institutions.
This form of collaboration, known as the
‘Dutch Diamond Approach’, aims at advancing
economic development while reducing poverty
by means of market-driven investments.

Civil society organization

A PPP enables civil society to increase their impact.
By combining partners in a chain or upscaling their
poverty reduction activities, they can expand their
influence.
Through PPPs, civil society organizations can draw on
new resources (e.g. funding, expertise, marketing).
In addition, working with new partners generates
innovative concepts and solutions.

Within the Dutch Diamond Approach the competences
of the partners are combined and the various goals,
funds, risks and responsibilities are pooled together.
Corporate efficiency and market-oriented methods
are linked with local knowledge of civil society
organizations. Knowledge institutions contribute their
expertise, whilst governments act as brokers and cofinancers. A PPP is an alliance of knowledge, know-how
and funds.

Knowledge institution

A PPP is an opportunity for knowledge institutions to
develop and, above all, apply knowledge. Knowledge
institutions bring scientific expertise to the partnership.
Simultaneously the institutions can learn from the process
and the results. Bringing theory and practice closer
together promotes research, innovation and technology
for the benefit of both the partners and the projects.
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To integrate the knowledge and experience
available at the Ministry of Foreign Affairs,
the PPP- Expertise Centre has been founded.
It formulates overall policy, develops learning
practices and contributes to the steering of the
various PPP funds.
The Ministry of Foreign Affairs has designated funds for
PPPs engaged in themes such as water, food security,
sexual and reproductive health, sport and energy.
These funds are managed and administered by NL
Agency.
For more information, please visit:
www.government.nl/ppp
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Governments need to work with other partners to
achieve sustainable development. Governments provide
local ownership, create favorable conditions and
contribute to the upscaling of programs. Through their
global network, governments are able to open doors
and connect the right partners. Moreover, government
– local, national and international – have the financial
resources to encourage partnerships that are significant
to sustainable development.

PPPs create opportunities for businesses by allowing them
to access knowledge, know-how and funds.
A PPP enables the private sector to carry out its
corporate vision by implementing the core business
while contributing to the growth of the economies
of developing countries. Furthermore, working with
organizations that are unusual partners gives access to
new markets and produces sustainable activities.
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