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Over Ecorys

Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden
wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische,
maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-,
beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-forprofit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige
bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht;
regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur,
onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en
samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de
academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met
internationale samenwerkingspartners delen.
Ecorys is een internationaal bureau met ruim 550 medewerkers en is wereldwijd actief in meer dan
100 landen. Naast projecten voor individuele opdrachtgevers voeren wij ook regelmatig opdrachten
uit die meerdere landen betreffen. Wij verlenen onze diensten eveneens aan de Europese
instituties, Wereldbank, Asian Development Bank en andere grote internationale organisaties.
De thuismarkten van Ecorys zijn van oudsher Nederland en het Verenigd Koninkrijk en die landen
waar onze kantoren gevestigd zijn: België, Polen, Turkije, Spanje, Rusland, Zuidoost Europa
(vanuit ons kantoor in Sofia), Hongarije en India.
Ecorys Nederland voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationale
standaard voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van duurzame
bedrijfsvoering zijn vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen,
milieu en opbrengst. Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO2-uitstoot af,
stimuleren we het OV-gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSCof PEFC-gecertificeerd papier. Door deze acties is onze CO2-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80%
afgenomen.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond
Het internationale beleid van de gemeente Dordrecht wordt voornamelijk vormgegeven binnen vijf
stedenbanden en Dordrecht als Fairtradegemeente. In deze evaluatie zal relatief meer aandacht
aan de stedenbanden besteed worden. Daaruit mag evenwel niet de conclusie getrokken worden
dat Fairtrade daarmee minder relevant zou zijn.
De stedenbanden van de gemeente Dordrecht zijn verspreid over Europa en Afrika. De steden
waar Dordrecht een stedenband mee heeft zijn Hastings in Engeland, Recklinghausen in Duitsland,
Varna in Bulgarije, Bamenda in Kameroen en Dordrecht in Zuid-Afrika (in het verdere rapport
Dordrecht ZA genoemd). Bijlage C geeft een kort profiel van de verschillende partnersteden en hun
band met Dordrecht.
Figuur 1.1 Stedenbanden van Dordrecht

Stedenbanden zijn vriendschapsbanden die uitdrukking geven aan internationale samenwerking op
lokaal niveau. Er zijn altruïstische doelstellingen voor stedenbanden, zo kunnen stedenbanden
bijvoorbeeld beogen bij te dragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van mensen in
ontwikkelingslanden, aan de overgang naar een democratisch systeem en rechtsstaat of aan de
ontwikkeling van een goed lokaal bestuur. Een gemeente kan ook een stedenband aangaan om
hier voordeel voor de eigen gemeente uit te halen. Bijvoorbeeld door het aanhalen van
economische banden en het stimuleren van handel tussen de zustersteden.
De coördinatie van het stedenbandenbeleid ligt bij de gemeente Dordrecht. Daarnaast zijn er in
Dordrecht stichtingen actief (voor de stedenbanden met Bamenda, Dordrecht ZA en Varna) die vele
projecten in de zustersteden en Dordrecht uitvoeren. Er zijn ook raadsleden uit de gemeente
Dordrecht verbonden aan de verschillende stedenbanden. Elke stad waarmee een stedenband
bestaat is door een of meer fracties in de gemeenteraad “geadopteerd”. Voorts zijn er verschillende
bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties in Dordrecht en omgeving die contacten
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onderhouden met counterparts in de zustersteden of (financiële) bijdragen leveren aan een van de
stedenbanden.

1.2

Vraagstelling en doelstelling
In 2008 is het stedenbandenbeleid van de gemeente Dordrecht geëvalueerd. Dit legde de basis
voor een bijstelling van dit beleid. Kort voor de verkiezingen van 2010 stelde de raad de nota “Van
Internationale Samenwerking naar Buitenlandbeleid” vast. Vanzelfsprekend zijn ook de prioriteiten
die een nieuw college stelt van invloed op dit onderdeel van het gemeentelijk beleid. De
speerpunten economie, cultuur en duurzaamheid dienden ook hun doorwerking te hebben in het
buitenlandbeleid.
Met de nota “Dordrecht, stad in de wereld” zijn de doelstellingen van het nieuwe college van
Burgemeester en Wethouders en het Internationaal beleid geïntegreerd. In die nota wordt
vanzelfsprekend voortgeborduurd op de resultaten van het buitenlandbeleid uit de periode
daarvoor. De strategie en rolneming door de verschillende actoren is daarbij verduidelijkt en
geëxpliciteerd. Dat geldt ook voor de doelstellingen en acties op het vlak van economie en handel,
economie en duurzaamheid, economie en Millenniumdoelen en economie en cultuur. Tevens werd
expliciet aandacht besteed aan draagvlakverwerving voor dit beleid.
De gemeente Dordrecht wil anno 2013 graag weer inzicht in de effecten van het internationale
beleid van de gemeente. De doelstellingen van het beleid worden in het algemeen langs twee lijnen
geformuleerd:


Mondiale bewustwording.



Internationale samenwerking.

In de gemeente Dordrecht heeft dit in de nota van 15 december 2009 een specifiekere invulling
gekregen. Dordrecht wil:


De stedenbanden beter benutten door niet alleen kennis te brengen maar ze ook in te zetten
voor de ontwikkeling van de kennis van de eigen organisatie en profilering van de stad.



Een overzicht realiseren van alle internationale activiteiten van de gemeenteorganisatie en deze
activiteiten beter verankeren in het gemeente brede beleid. Dit zal de resultaten en effectiviteit
van de internationale contacten vergroten.



Kennis ontwikkelen over de internationale netwerken die in de stad al aanwezig zijn bij
bijvoorbeeld bedrijven en instellingen.



De doelstelling van public affairs versterken door het aan te laten sluiten bij de nieuwe
doelstellingen van het buitenlandbeleid waar het profilering van de eigen stad betreft.



De banden met de ministeries verbeteren doordat er meer contacten met de internationale
afdelingen van de ministeries ontstaan.



De professionaliteit en capaciteit van het gemeentepersoneel vergroten door het aanbieden van
internationale ervaring en daarmee de aantrekkelijkheid als werkgever bevorderen.



Het imago van de stad verbeteren doordat we ons internationaal profileren.

Voorts zijn in het Raadsvoorstel d.d. 21 december 2010 specifieke speerpunten geformuleerd waar
de stedenbanden op in moeten zetten. Dit zijn speerpunten op het gebied van economie, cultuur en
duurzaamheid. Met deze speerpunten is ook een integratie aangebracht met het collegeprogramma
voor de periode 2010 – 2014.
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1.3

Aanpak
In deze evaluatie van het internationale beleid van Dordrecht is de vraagstelling van de gemeente
Dordrecht vertaald naar de volgende onderdelen:


Relevantie van het beleid: Sluiten de doelen aan bij de behoeften uit het veld, sluiten de
activiteiten aan bij de achterliggende doelen van het beleid?



Effectiviteit van het beleid: De mate waarin de activiteiten bijdragen aan de verschillende doelen
van het beleid en de concrete resultaten van de activiteiten die tot nu toe zijn uitgevoerd;



Efficiëntie van het beleid: De mate waarin het beleid efficiënt wordt geïmplementeerd (uitvoering
en organisatie), inclusief de verhouding tussen kosten en baten;



Lessen trekken: Hierbij gaat het vooral om de relevantie en effectiviteit van de activiteiten voor
de wijze waarop de gemeente de stedenbanden in de toekomst vorm wil geven.

ECORYS hanteert hierbij het kader zoals weergegeven in de onderstaande figuur.
Figuur 1.2 Evaluatiekader Ecorys

Om de resultaten en effecten van het internationale beleid van Dordrecht in beeld te brengen heeft
ECORYS verschillende instrumenten ingezet. Het gaat hierbij om:


Deskresearch (projectplannen en jaarverslagen en overige relevante literatuur1).



Interviews in Dordrecht (stedenbandstichtingen, vertegenwoordigers gemeente, betrokken
bedrijven en instellingen2).



Interviews met vertegenwoordigers van de vijf zustergemeenten2.



Enquête onder de bevolking van Dordrecht.

Hierbij zijn de kwantitatieve gegevens voornamelijk gehaald uit de deskresearch en de enquête,
terwijl de kwalitatieve gegevens vooral voortkomen uit de interviews. Onderstaand worden de vier
elementen verder uitgewerkt.
Deskresearch
Bij de deskresearch hebben we ons gericht op de jaarverslagen/activiteitenverslagen van de
stichtingen3 en beschikbare informatie van de gemeente4. Hierbij is gekeken naar de subsidies die
de verschillende (stedenband)stichtingen hebben ontvangen, de eigen fondsen die zij verwerven en

1

Een volledig overzicht van de gebruikte literatuur en documentatie is terug te vinden in Bijlage A.
Een volledig overzicht van geïnterviewden partijen is terug te vinden in Bijlage B.
3
Stedenbanden met Bamenda, Dordrecht en Varna.
4
Stedenbanden met Hastings en Recklinghausen.
2
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de projecten die zij hebben uitgevoerd. Ook is gekeken in hoeverre deze projecten overeenkomen
met de doelstellingen van de stedenbanden.
Interviews in Dordrecht
Om de uitkomsten van de deskresearch te toetsen en aan te vullen met kwalitatieve inzichten zijn
interviews gehouden met de burgemeester van Dordrecht, betrokken raadsleden, de eenheid
internationale zaken van de gemeente, vertegenwoordigers van de stedenband stichtingen en
overige betrokkenen. Een overzicht van alle geïnterviewde partijen is te vinden in Bijlage B.
Interviews met vertegenwoordigers van de vijf zustergemeenten
Om ook inzicht te verkrijgen in hoe de stedenbanden en hun activiteiten in de zustersteden worden
ervaren zijn ook vertegenwoordigers van de vijf zustergemeenten van Dordrecht geïnterviewd over
de stedenband van hun gemeente met Dordrecht. Hiertoe zijn vragenlijsten in de verschillende
steden door (o.a.) betrokken ambtenaren, stichtingen en vrijwilligers ingevuld. Een overzicht van de
geïnterviewden in de zustersteden is te vinden in Bijlage B.
Enquête onder de bevolking van Dordrecht
Als aanvulling op de deskresearch en de interviews, is een enquête uitgezet onder de bevolking
van Dordrecht om de bekendheid van en participatie in de stedenbanden en verschillende
activiteiten onder de bevolking van Dordrecht te meten. Hierbij is gebruik gemaakt van het
Bewonerspanel van de gemeente Dordrecht.
De antwoorden uit de vragenlijsten en uitkomsten uit de gesprekken zijn en blijven in alle gevallen
vertrouwelijk. De verantwoordelijkheid voor de analyse, verwerking en combinatie van inzichten en
de uiteindelijke evaluatiebevindingen ligt bij ECORYS.

1.4

Leeswijzer
Na dit inleidende hoofdstuk gaat hoofdstuk 2 in op de achtergrond van de stedenbanden van
Dordrecht, Dordrecht als fairtrade gemeente, de organisatie en de verschillende doelstellingen van
het beleid. Hoofdstuk 3 bevat de feitelijke evaluatie van het beleid. Hierbij wordt aandacht besteed
aan de relevantie, de efficiëntie en de effectiviteit van het beleid. In hoofdstuk 4 kijken we terug
naar de evaluatie van de stedenbanden uit 2008. Welke aanbevelingen zijn uit deze evaluatie
voortgekomen en op welke manier zijn deze aanbevelingen meegenomen in het
stedenbandenbeleid in de periode 2008-2012? Hoofdstuk 5 bespreekt de belangrijkste conclusies
en aanbevelingen van de evaluatie.
In de bijlagen zijn de belangrijkste uitkomsten van de enquête opgenomen, evenals het overzicht
van de partijen die in het kader van de evaluatie zijn geïnterviewd en een overzicht van gebruikte
literatuur/documentatie. Ook is per stedenband een kort profiel opgenomen en wordt een overzicht
getoond van de verschillende projecten die in de periode 2008-2013 zijn uitgevoerd en de
doelstellingen / inhoudelijke speerpunten waar deze projecten een bijdrage aan hebben geleverd.
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Internationaal beleid Dordrecht

2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de organisatie van de stedenbanden in Dordrecht en de rol die
verschillende betrokkenen hierin hebben (paragraaf 2.2). In paragraaf 2.3 wordt gekeken naar de
doelstellingen die de stedenbanden hebben. In paragraaf 2.4 gaan we in op de titel Fairtrade
gemeente die Dordrecht sinds 2010 mag dragen. In paragraaf 2.5 beschrijven we de financiële
inzet van de gemeente Dordrecht en overige partijen voor betreft de verschillende stedenbanden.

2.2

Organisatie en partners
Binnen de stedenbanden vervullen verschillende partijen een belangrijke rol. De gemeente
(bestuurlijk en ambtelijk), stichtingen, inwoners van Dordrecht, maatschappelijke organisaties,
scholen en het lokale bedrijfsleven kunnen bij de stedenband betrokken zijn. Wat betreft de manier
waarop de stedenbanden georganiseerd zijn is een tweedeling te maken in de stedenbanden. De
stedenbanden met Bamenda, Dordrecht ZA en Varna worden in Nederland vertegenwoordigd door
stichtingen die een makelaarsfunctie vervullen tussen partijen in Dordrecht en de zustersteden en
ook zelfstandig projecten uitvoeren. Bij de stedenbanden met Hastings en Recklinghausen is dit
niet het geval. Hier vormt de gemeente Dordrecht de belangrijkste schakel met de zusterstad.
Onderstaand worden kort de taken van de verschillende partijen opgesomd.
Portefeuillehouder (Burgemeester) gemeente Dordrecht


Geven van bekendheid aan de stedenbanden.



Vertegenwoordigen Dordrecht bij bezoeken aan/van zustersteden.



Activering bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.

Eenheid internationale zaken gemeente Dordrecht


Initiëren coördineren en/of uitvoeren van gemeentelijke samenwerkingsprojecten.



Facilitering / Ondersteuning van organisaties werkzaam voor één van de stedenbanden.

Raadsfracties gemeente Dordrecht


Vertegenwoordigen Dordrecht bij bezoeken aan/van zustersteden.



‘Adoptie’ van een stedenband.

Stedenbandstichtingen


Informeren van de Dordtse bevolking over de stedenbanden.



Initiëren coördineren en/of uitvoeren van samenwerkingsprojecten tussen maatschappelijke
organisaties.



Ontwikkelen en stimuleren van samenwerkingsvormen tussen overheidsinstanties,
maatschappelijke organisaties en bedrijven.
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2.3

Doelstellingen stedenbanden
In de evaluatie zoals uitgevoerd in 2008 door VNG International5 worden de doelstellingen van de
stedenbanden geclusterd volgens de handreiking over gemeentelijke internationale
samenwerking6. In deze handreiking wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende
motieven;
1. Ideëel motief – Ideële motieven zijn bijvoorbeeld solidariteit, ontwikkelingssamenwerking en
mondiale bewustwording.
2. Economisch motief – Met een economisch motief wordt getracht handel op te zetten met de
zusterstad en bedrijven aan te trekken.
3. Motief van bestuurlijke organisatie en functioneren – Het motief van bestuurlijke organisatie en
functioneren houdt in dat gemeenten trachten met een stedenband de bestuurlijke organisatie
van de zusterstad en/of de eigen bestuurlijke organisatie te verbeteren.
4. Motief van sociale cohesie – Het motief van sociale cohesie komt voort uit stedenbanden met
herkomstlanden van migranten.
5. Motief van duurzame ontwikkeling – Met een motief van duurzame ontwikkeling wordt
bijvoorbeeld gekeken naar duurzaam consumeren, klimaatbeleid en het ondersteunen van de
zusterstad bij duurzaam beleid.
Naast een aantal specifieke doelstellingen heeft de gemeente ook inhoudelijke speerpunten. De
onderstaande figuur geeft een overzicht van de doelstellingen en speerpunten van de gemeente
Dordrecht en hoe deze aansluiten bij de verschillende motieven voor het onderhouden van een
stedenband.
Figuur 2.1 Overzicht doelstellingen en speerpunten stedenbanden Dordrecht

5
6
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VNG International (2008), Evaluatie stedenbanden van Dordrecht.
Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2005), Grenze(n)loze gemeenten: Handreiking Internationale
samenwerking en activiteiten van gemeenten.
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Ideëel
De gemeente Dordrecht kent ideële motieven voor haar stedenbanden. Zo is een van de
doelstellingen het bevorderen van contacten begrip tussen (Europese) steden en hun inwoners.
Sinds 2009 is hier een doelstelling bijgekomen; het profileren van de eigen stad en regio. Ook het
inhoudelijke speerpunt ‘cultuur’ kan als ideëel motief worden gezien.
Economisch
De laatste jaren is in Dordrecht meer gefocust op economische motieven. Een van de nieuwere
doelstellingen is het profileren van de eigen stad en regio. Deze doelstelling kan, naast ideëel, ook
als economisch worden gezien. Het belangrijkste speerpunten in het inhoudelijk beleid van de
gemeente is economie. De gemeente Dordrecht wil de stedenbanden gebruiken om (economische)
kansen voor Dordrecht en Dordtenaren te creëren door bijvoorbeeld uitwisselingen van studenten
en scholieren, het stimuleren van bedrijvigheid en handel tussen de zustersteden. De trend om
internationaal beleid meer in te zetten voor eigen (economische) belangen komt ook naar voren in
onderzoek van VNG7 naar het internationale beleid van Nederlandse gemeenten. Uit dit onderzoek
blijkt dat belangen van de eigen gemeenschap, waaronder economische ontwikkeling en groei,
vaak centraal staan bij het internationale beleid van gemeenten.
Bestuurlijk
De gemeente Dordrecht houdt zich bezig met de bestuurlijke doelstellingen. Een van de
doelstellingen is de versterking van het lokaal democratisch bestuur in ontwikkelingslanden. Deze
doelstelling is van toepassing op de stedenbanden met Bamenda, Dordrecht ZA en Varna. Sinds
2009 is dit aangescherpt met het versterken van de capaciteit en professionaliteit van eigen
personeel en de eigen organisatie.
Sociale cohesie
Zoals eerder vermeld is een motief van sociale cohesie voornamelijk gericht op een herkomstland
van migranten. De stedenbanden van Dordrecht doen hier momenteel weinig mee. Toch lijkt dit
motief kansen te bieden voor de toekomst. Zo is er momenteel veel onbegrip over Bulgaren en
Roemenen die in Nederland komen werken. De stedenband met Varna zou vanuit het motief van
sociale cohesie in de toekomst meer in kunnen zetten op wederzijds begrip in deze situatie. Zowel
de ambassade van Bulgarije in Nederland als de Nederlandse ambassade in Bulgarije hebben de
gemeente Dordrecht gevraagd te werken aan een positievere beeldvorming over Bulgaren en
Bulgaren in Nederland.
Duurzaam
Duurzaamheid is het laatste inhoudelijke speerpunt van de gemeente Dordrecht in haar
stedenbandenbeleid. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp tijdens officiële gemeentelijke
bezoeken en zou ook in projecten terug moeten komen.

2.4

Dordrecht als Fairtrade gemeente
De gemeente Dordrecht is sinds 2010 in het bezit van de titel Fairtrade gemeente. Deze titel wordt
uitgegeven door de jury van Fairtrade gemeenten. Doelstellingen van Dordrecht als Fairtrade
gemeente zijn het bevorderen van eerlijke handel in de Gemeente Dordrecht en het stimuleren van
de in- en verkoop en het gebruik van fairtrade producten door de Gemeente Dordrecht, haar
inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen. Om de titel te mogen dragen moet aan zes criteria
worden voldaan;

7

VNG (2014), Partnerschap daar draait het om.
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Er moet een lokale werkgroep zijn die zich bezighoudt met het organiseren van activiteiten en
bijeenkomsten.



Het gemeentebestuur moet aantonen dat zij zich bezig houden met fairtrade. Bijvoorbeeld door
het inkopen van fairtrade producten.



Verschillende winkels en horeca gelegenheden in de gemeente moeten fairtrade producten
verkopen.



Bedrijven en organisaties moeten zich aansluiten bij de campagne om het gebruik van fairtrade
producten te promoten.



De activiteiten op het gebied van fairtrade moeten media-aandacht genereren.



De gemeente organiseert een MVO Award.

De jury van Fairtrade gemeente ziet Dordrecht in 2013 als een van de koplopers binnen de
Fairtrade gemeenten met een relatief hoog aantal deelnemende winkels, horeca, bedrijven en
organisaties.

2.5

Overzicht financiële inzet internationaal beleid Dordrecht
Om een beeld te geven van de financiële inzet op het internationale beleid van Dordrecht wordt
onderstaand een overzicht gegeven van de totale financiële middelen die in de periode 2008-2013
vanuit de gemeente Dordrecht zijn ingezet ten behoeve van de continuering van de Dordtse
stedenbanden en de titel Fairtrade gemeente. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de
stedenbanden mét en zonder stichting in Dordrecht.
Financiële inzet stedenbanen mét stichting (Bamenda, Dordrecht ZA en Varna)
De stichtingen krijgen een coördinator voor 10 uur per week (circa 20.000 Euro per jaar) vergoed
en een bedrag van 5.000 Euro voor het ontwikkeling van voorlichtings- en
bewustwordingsactiviteiten in Dordrecht. De stichtingen kregen gedurende 3 jaar een budget voor
reiskosten naar de stedenband van 10.000 Euro per jaar, maar dit is in 2010 wegbezuinigd. De
gemeente heeft verder een algemeen budget van 20.000 Euro per jaar waarin inkomende en
uitgaande bezoeken betaald worden wanneer er geen externe subsidies voorhanden zijn.
Daarnaast geeft de VNG meestal (niet structureel) een budget van zo’n 10.000 Euro voor
capaciteitsopbouw lokaal bestuur in Dordrecht ZA en heeft de gemeente Gorinchem een budget
van 10.000 Euro per jaar beschikbaar voor capaciteitsopbouw lokaal bestuur in Bamenda.
Financiële inzet stedenbanden zonder stichting (Hastings en Recklinghausen)
Voor de stedenbanden zonder stichting is er vanuit de gemeente Dordrecht in totaal een budget
van 7.000 euro per jaar. Vaak betalen verenigingen zelf hun reis- en verblijfskosten bij een
uitwisseling, waarbij soms een kleine gemeentelijke bijdrage van 500 tot 1.000 Euro wordt
gegeven.
Financiële inzet Fairtrade gemeente en wereldwinkel
De gemeente Dordrecht heeft een budget van circa 27.000 Euro voor de continuering van
Dordrecht als Fairtrade gemeente. Daarnaast is er nog circa 9.000 Euro beschikbaar voor de
Wereldwinkel in Dordrecht.
Totaaloverzicht financiën internationaal beleid Dordrecht
De totale jaarlijkse inzet van de gemeente Dordrecht voor het internationale beleid is gelijk aan
circa 220.000 Euro. Daarnaast wordt door VNG en de gemeente Gorinchem zo’n 20.000 Euro per
jaar bijgedragen. De stichtingen financieren hun projecten in de zustersteden door middel van
fundraising en giften. Bedrijven die activiteiten ontplooien in een van de zustersteden doen dit ook
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met eigen financiering. Om een idee te geven van de bedragen die, naast de gemeentelijke
bijdrage, omgaan in de stedenband, in de volgende box een overzicht van projecten van de
stichting Dordrecht-Bamenda in 2012.

Wereldwinkel

Fairtrade

Recklinghausen

Hastings &

Varna

Bamenda

Dordrecht ZA

Tabel 2.1 Overzicht jaarlijkse financiële inzet stedenbanden Bamenda, Dordrecht ZA en Varna (Euro)

Gem. Dordrecht: Coördinator

20.000

20.000

20.000

-

-

-

Gem. Dordrecht: Voorlichtingsactiviteiten

5.000

5.000

5.000

-

-

-

7.000

27.000

9.000

Gem. Dordrecht: Algemeen budget

20.000

Gem. Dordrecht: Salariskosten

75.000

Totaal bijdragen gemeente Dordrecht

220.000

Gemeente Gorinchem
VNG

10.000

-

-

-

-

-

-

10.000

-

-

-

-

Totaal bijdragen NL overheid

240.000

Fundraising Dordrecht‐Bamenda in 2012
Er is geen totaal overzicht van de bedragen die de stichtingen ieder jaar ophalen met fundraising en
giften. Om toch een idee te geven van de omvang van verschillende projecten is in tabel 2.2 een
overzicht opgenomen van de projecten die via de stichting Dordrecht‐Bamenda in 2012 in Bamenda
zijn uitgevoerd. Deze projecten zijn gefinancierd via fundraising en giften. In totaal is in 2012 zo’n
140.000 Euro bij elkaar gebracht.
Project

Bedrag (Euro)

Wakka Centrum voor (mentaal)
gehandicapte kinderen

82.000*

ICCO/Impulsis, Gemeente Dordrecht,

Integrated School for the Deaf
‐Resourceroom & Bijscholing

Financiering door…
Cordaid, Marthe van Rijswijk Foundation,
bouwbedrijven, particulieren, kerken en
scholen uit Dordrecht

27.950

Stichting Vrienden van Effatha, Wilde

‐Renovatie slaapzaal

16.350

Ganzen, particulieren, Beatrixschool,

‐Bouw leslokalen

7.333**

kerken en organisaties uit Dordrecht.

7.300

Stichting Jeugdstad

140.933

‐

Beroepsopleiding voor
jongeren
Totaal

*In 2011 is voor dit project ook 75.000 Euro bij elkaar gebracht, **1/3 van de benodigde 22.000 Euro.
Bron: Jaarverslag Dordrecht‐Bamenda 2012.

Hieruit blijkt dat er een forse multiplier zit op de gemeentelijke bijdrage. Wellicht kan deze
multiplier nog vergroot worden als de stichtingen meer ruimte krijgen om de gemeentelijke bijdrage
binnen de eigen bedrijfsvoering in te zetten.

De gemeente Dordrecht heeft de afgelopen jaren verschillende bezuinigingen doorgevoerd om de
uitgaven aan het internationale beleid te verlagen. De volgende boxen geven inzicht in de
doorgevoerde bezuinigingen in de periode 2008-2013 en de voorgenomen bezuinigingen voor
2015.
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Bezuinigingen in de periode 2008‐2013
De inzet van de gemeente Dordrecht op het internationale samenwerking is in de afgelopen jaren
sterk verminderd. In 2009 was de totale inzet van de gemeente Dordrecht op internationale
samenwerking circa 380.000 Euro. Hierbij gaat het om de financiering van de stedenbanden, het
COS, Fairtrade, de Wereldwinkel en de personele inzet van de gemeente. Er zijn verschillende
bezuinigingen doorgevoerd waardoor de jaarlijkse financiële inzet na 2010 nog gelijk is aan 220.000
Euro.. De onderstaande tijdlijn geeft inzicht in de inzet op internationale activiteiten en de
belangrijkste bezuinigingen die hebben plaatsgevonden.
subsidie COS gestopt
reisbudget stichtingen gestopt
vermindering inzet gemeente

2009

2010

Na 2010

€380.000

€210.000

€220.000

Voorgenomen bezuinigingen in 2015
Momenteel krijgen de stichtingen alleen een vergoeding voor de inzet van een coördinator voor 10 uur
per week. De kosten hiervoor zijn gelijk aan circa 20.000 Euro per stichting. In 2015 wordt de totale
inzet voor coördinatie van de drie stichtingen teruggebracht naar 20 uur in totaal.

16

Evaluatie internationaal beleid Dordrecht

3

Evaluatie van de stedenbanden

3.1

Inleiding
In de evaluatie van de stedenbanden van Dordrecht is de vraagstelling van de gemeente Dordrecht
vertaald naar de volgende onderdelen:


Relevantie van het beleid: Sluiten de doelen aan bij de behoeften uit het veld, sluiten de
activiteiten aan bij de achterliggende doelen van het beleid?



Effectiviteit: De mate waarin de activiteiten bijdragen aan de verschillende doelen van het beleid
en de concrete resultaten van de activiteiten die tot nu toe zijn uitgevoerd.



Efficiëntie: De mate waarin het beleid efficiënt wordt geïmplementeerd (uitvoering en
organisatie), inclusief de verhouding tussen kosten en baten.

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk behandelen we de belangrijkste conclusies ten
aanzien van de relevantie (3.2), de effectiviteit (3.3) en de efficiëntie (3.4) van het beleid. De
conclusies zoals deze in dit hoofdstuk worden besproken zijn gebaseerd op de uitkomsten van de
deskresearch, de enquête en de interviews. De evaluatiebevindingen zijn zowel beschrijvend (ten
aanzien van de concrete activiteiten en resultaten) als reflectief (ten aanzien van de effecten) van
aard. De verantwoordelijkheid voor de analyse, verwerking en combinatie van inzichten en de
uiteindelijke evaluatiebevindingen ligt bij ECORYS.

3.2

Relevantie
De activiteiten van de stedenbanden in Dordrecht sluiten goed aan bij de behoeften van de
zustersteden….
De interviews in zowel Dordrecht als de zustersteden tonen aan dat de activiteiten en projecten die
vanuit de stichtingen en vanuit de gemeente in de zustersteden worden uitgevoerd over het
algemeen goed aansluiten bij bestaande behoeften. Bij verschillende stedenbanden worden
problemen aangedragen vanuit de zusterstad, waarna de stichting c.q. de gemeente besluit al dan
niet een (financiële) bijdrage te leveren. Op deze manier is aansluiting van de activiteiten op de
behoeften van de zustersteden gewaarborgd.
….passen meestal binnen de doelstellingen zoals die zijn geformuleerd
De inhoudelijke speerpunten van het beleid van de gemeente Dordrecht zijn cultuur, economie en
duurzaamheid. Daarnaast kent de gemeente enkele specifieke doelstellingen zoals genoemd in
paragraaf 2.3. Veel activiteiten passen binnen een van de doelstellingen of speerpunten. Daarnaast
kennen de stedenbanden met Bamenda, Dordrecht ZA en Varna veel projecten ten bate van een
bepaalde doelgroep in de zusterstad. Deze activiteiten passen niet direct binnen een van de
specifieke doelstellingen of speerpunten, maar passen wel binnen de overkoepelende gedachte
achter het stedenbandenbeleid. Onderstaand enkele voorbeelden van projecten en hun aansluiting
bij de doelstellingen van de gemeente Dordrecht.
Uitwisseling Orpheus Ensemble
Bezoek Orpheus Ensemble aan Hastings Philharmonic Choir in verband met gezamenlijke concerten.
Bijdrage aan doelstellingen / speerpunten: Bevorderen contact en begrip tussen (Europese) steden en
inwoners & Cultuur
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Handelsuitwisseling
Bezoek van een handelsdelegatie van 13
afgevaardigden vanuit de maritieme handelssector van
Varna aan Dordrecht voor een handelsconferentie.

Fieldband
Jongeren en kinderen krijgen les in muziek en

Bijdrage aan doelstellingen / speerpunten: Bevorderen

dans. Daarnaast krijgen ze ook les in andere

contact en begrip tussen (Europese) steden en

dingen, zoals bijvoorbeeld het voorkomen van

inwoners & Economie

besmetting met aids. Er doen 300 kinderen uit
Dordrecht ZA en Indwe ZA mee aan het project.
Bijdrage aan doelstellingen / speerpunten:
Cultuur

3.3

Effectiviteit
De effectiviteit van de stedenbanden wordt beoordeeld per doelstelling zoals genoemd in paragraaf
3.2. Ook wordt gekeken naar de inzet op de inhoudelijke speerpunten cultuur, economie en
duurzaamheid. In bijlage E is een overzicht te vinden van de verschillende projecten binnen de
stedenbanden en de koppeling met doelstellingen en inhoudelijke speerpunten zoals opgesteld
door de gemeente Dordrecht.

3.3.1 Bevorderen van begrip en contact tussen (Europese) steden en hun inwoners
Stedenbanden met Recklinghausen en Hastings zijn het bekendst onder de Dordtse
bevolking…
De figuur op de volgende pagina (figuur 3.1) toont de uitkomsten van de enquête onder de Dordtse
bevolking (Bewonerspanel Dordrecht8) over de bekendheid van de stedenbanden. De
stedenbanden met Recklinghausen en Hastings blijken het meest bekend te zijn onder de
bevolking. Van de ondervraagde bevolking kent 64 procent de stedenband met Recklinghausen
terwijl 54 procent de stedenband met Hastings kent. De overige stedenbanden van Dordrecht zijn
bekend bij 46 procent (Bamenda) 39 procent (Dordrecht ZA) en 37 procent (Varna) van de Dordtse
inwoners bekend.
Deze uitslag is opvallend omdat de stichtingen van de minst bekende stedenbanden (Varna,
Dordrecht ZA en Bamenda) activiteiten in Dordrecht organiseren om de stedenbanden meer
bekendheid te geven en mondiaal bewustzijn te creëren. De stedenbanden die het meest bekend
zijn onder de Dordtse bevolking (Hastings en Recklinghausen) hebben hier geen budget voor. De
grote bekendheid van de stedenbanden met Hastings en Recklinghausen kan voortkomen uit het
feit dat dit de oudste stedenbanden zijn.
De bekendheid van de Dordtse stedenbanden lijkt relatief hoog in vergelijking met de bekendheid
van stedenbanden in andere steden. In bijvoorbeeld Eindhoven lag de bekendheid van de vijf
stedenbanden in 2010 tussen 3,6 en 48,2 procent9.

8

De enquête is in november 2013 gehouden door Onderzoekscentrum Drechtsteden. Verschillende vragen betreffende de
stedenbanden zijn voorgelegd aan de deelnemers van het Bewonerspanel Dordrecht. Van de 3.522 deelnemers van 18 jaar en
ouder hebben 1.030 personen de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 29% (Onderzoekscentrum Drechtsteden (2013) –
Bewonerspanel Stedenbanden Dordrecht).
9
Ecorys (2010), Evaluatie Stedenbandenbeleid Eindhoven.
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Figuur 3.1 Bekendheid van de stedenband tussen Dordrecht en…

Bron: Onderzoekscentrum Dordrecht (2013) – Bewonerspanel stedenbanden Dordrecht

Bekendheid stedenbanden met stichting gegroeid ten opzichte van 2004
In 2004 zijn inwoners van Dordrecht ook gevraagd naar hun kennis over de stedenbanden. In
vergelijking met de uitkomsten van 2004 zijn de stedenbanden met Bamenda, Dordrecht ZA en
Varna veel bekender geworden. In 2004 kende slechts 12 procent van de inwoners van Dordrecht
de stedenband met Dordrecht ZA, momenteel is dit 39 procent. De bekendheid van de
stedenbanden met Bamenda en Varna groeide van respectievelijk 24 en 32 procent naar 46 en 37
procent. Hoewel de stedenbanden met Recklinghausen en Hastings het bekendst zijn onder de
Dordtse bevolking, is deze bekendheid wel afgenomen in vergelijking met 2004. In 2004 kende 70
procent van de Dordtse bevolking de stedenband met Recklinghausen en 59 procent kende de
stedenband met Hastings.
Kennis over de steden beperkt
In figuur 3.2 is aangegeven hoeveel kennis het Bewonerspanel zegt te hebben over de
verschillende steden. Deze kennis blijkt beperkt; Slechts een klein gedeelte van de ondervraagden
zegt veel te weten van een van de steden. Ook wat betreft kennis over de steden zijn
Recklinghausen en Hastings de koplopers. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in het feit
dat Dordrecht al lange tijd een stedenband heeft met beiden steden. Bovendien liggen beide
steden, in vergelijking met de overige stedenbanden, geografisch gezien dichtbij Dordrecht.
Figuur 3.2 Mate waarin men de steden zegt te kennen

Bron: Onderzoekscentrum Dordrecht (2013) – Bewonerspanel stedenbanden Dordrecht

Moestuinproject (Dordrecht) en Wakka (Bamenda) meest bekende initiatieven
Naast hun kennis over de stedenbanden is het Bewonerspanel gevraagd naar hun bekendheid met
verschillende activiteiten die in het kader van de stedenbanden in Dordrecht of de zusterstad
plaatsvinden. Gemiddeld zijn de specifieke activiteiten bekend bij zo’n 6 procent van het
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Bewonerspanel. De activiteit met de grootste bekendheid (15 procent van de inwoners zegt deze
activiteit te kennen) is het Moestuinproject in Dordrecht ZA.
Figuur 3.3 Bekendheid evenementen en projecten

Bron: Onderzoekscentrum Dordrecht (2013) – Bewonerspanel stedenbanden Dordrecht

Communicatiemiddelen kennen een beperkt bereik
De nieuwsbrieven over de stedenbanden zijn bij zeer weinig inwoners bekend (3 procent van de
inwoners kent de nieuwsbrieven van Bamenda en Dordrecht, 1 procent van de inwoners kent de
nieuwsbrief van Varna). Van de mensen die de nieuwsbrieven kennen is slechts 1 procent
geabonneerd op een nieuwsbrief. De websites van de verschillende stedenbanden zijn door
maximaal 4 procent (Bamenda) van de inwoners bezocht. De website en nieuwsbrieven zijn
voornamelijk bekend bij mensen die betrokken zijn bij een stedenband of project binnen de
stedenband. Een manier om de bekendheid en het bereik van de nieuwsbrieven te vergroten is het
uitbrengen van een gezamenlijke nieuwsbrief in plaats van een nieuwsbrief per stedenbanden.
Figuur 3.4 Bekendheid (digitale) nieuwsbrief

Figuur 3.5 Website wel eens bezocht

Bron: Onderzoekscentrum Dordrecht (2013) – Bewonerspanel stedenbanden Dordrecht

Groot aantal initiatieven om de bekendheid van de stedenbanden te vergroten
Hoewel uit de enquête onder het Bewonerspanel van Dordrecht blijkt dat de bekendheid van de
stedenbanden beperkt is, worden door de stichtingen wel een groot aantal activiteiten
georganiseerd om deze bekendheid te vergroten en wordt geprobeerd media aandacht voor de
stedenbanden te krijgen. Onderstaand worden een aantal activiteiten uitgelicht die in de periode
2008-2012 hebben plaatsgevonden.
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Bulgaars Lentefeest Baba Marta
Verschillende activiteiten omtrent het
Facebook pagina Stedenband Dordrecht‐Bamenda

Bulgaars Lentefeest Baba Marta in

Op de Facebook pagina worden nieuwtjes over

Dordrecht:

projecten in Bamenda en verslagen en foto’s van

‐Organisatie van het Bulgaarse lentefeest

evenementen in Dordrecht geplaatst.

Baba Marta in basisschool De Keerkring.
‐Workshop en lezing Baba Marta in
wijkcentrum de Admiraal.

Scholen contact met Dordrecht ZA
Verschillende scholen in Dordrecht hebben 1 a 2 keer per jaar briefcontact met hun
leeftijdsgenoten in Dordrecht ZA. De brieven worden geschreven in een mengsel
van Engels, Nederlands en Afrikaans. Kinderen leren hierdoor over de leefwereld
van hun leeftijdsgenoten in Zuid‐Afrika.

3.3.2 Profilering van de eigen stad en/of regio
Profilering Dordrecht door middel van bezoeken, (financiële) bijdragen en uitwisselingen
Er zijn geen specifieke activiteiten binnen de stedenbanden om de gemeente Dordrecht in de
zustersteden te profileren. Wel gebeurt dit indirect bij bezoeken aan de partnerstad, door de vele
projecten waaraan de naam van Dordrecht is verbonden en uitwisselingen tussen verschillende
organisaties en/of scholen. De stedenbanden met Hastings en Recklinghausen bestaan
voornamelijk uit ambtelijk/bestuurlijke uitwisselingen en uitwisselingen van scholen en
verenigingen. In Bamenda, Dordrecht ZA en Varna is Dordrecht daarnaast ook bekend door de
grote rol die de stichtingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties spelen bij projecten in de
zustersteden.
Positief beeld over Dordrecht in de zustersteden
Uit de interviews met vertegenwoordigers van de zustersteden van Dordrecht blijk dat Dordrecht
erg positief bekend staat. Uit de interviews met vertegenwoordigers uit Bamenda, Dordrecht ZA en
Varna wordt vooral gesproken over de waardering voor de projecten die worden uitgevoerd.
Geïnterviewden uit Hastings en Recklinghausen spreken over de lange vriendschap en
samenwerking tussen de gemeenten.
Profilering van Dordrecht als (handels)partner voornamelijk in Varna
Door een gedeelde sterke maritieme sector en activiteiten van de stichting op het gebied van
uitwisselingen en het leggen van contacten tussen bedrijven wordt Dordrecht in Varna ook gezien
als economische partner. De stedenband met Varna heeft hiermee een vrij unieke positie binnen de
stedenbanden van Dordrecht.
3.3.3 Versterking capaciteit en professionaliteit van personeel en eigen organisatie
Geen versterking capaciteit en professionaliteit door stedenbanden….
De stedenbanden zorgen er niet voor dat er versterking plaatsvindt van de capaciteit en
professionaliteit van de eigen organisatie (gemeente Dordrecht). Dit komt omdat Dordrecht, in
vergelijking met de zustersteden, op veel vlakken zelf een voorloper is. Wel worden tijdens
ambtelijke en bestuurlijke bezoeken ervaringen uitgewisseld met collega’s uit de zustersteden.
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…wel verbreding horizon voor ambtelijk en bestuurlijk apparaat
Wel zorgen de stedenbanden voor een verbreding van de horizon voor het ambtelijk en bestuurlijk
apparaat van Dordrecht. Bezoeken en uitwisselingen geven ambtenaren en bestuurders de kans
het overheidsapparaat in het buitenland te leren kennen. Onderstaand worden enkele voorbeelden
gegeven van de voordelen die ambtenaren van de gemeente Dordrecht ervaren van de
stedenbanden.

Stadsplanner gemeente Dordrecht
‐ Relativering van westerse noden; herschikking van hoofd‐ en bijzaken.
‐ Verbreding van besef van wereldburgerschap; plicht om kennis, ervaring, middelen ter
beschikking te stellen. Ontwikkelingssamenwerking is een zaak van iedereen, ook van de
Gemeente. We zijn burgers van Dordrecht, Regio, Nederland, Europa en ook Wereldburgers.
‐ Leren improviseren, vanwege andere omstandigheden, andere culturen en andere
technieken, enz. Hierdoor ontstaat ook verdieping en verbreding van de eigen vakkennis.
Eigen routines krijgen een opfrisbeurt.
‐ Spin‐off naar andere organisaties; culturele en economische uitwisseling.

Ambtenaar gemeente Dordrecht
‐ Kennis van wetten, regels en procedures van het bezochte land.
‐ Leren van de manier waarop mensen met elkaar omgaan, elkaar
aanspreken op bijvoorbeeld storend gedrag en elkaar
dankbaarheid tonen.
‐ Dordrecht met andere ogen gaan bekijken; kan het ook met
minder regels in Dordrecht?

3.3.4 Versterken van lokaal democratisch bestuur in ontwikkelingslanden
Deze doelstelling heeft voornamelijk betrekking op de stedenbanden met Bamenda en Dordrecht
ZA. De gemeente werkt aan deze doelstelling met bezoeken en uitwisselingen. Voor de versterking
van lokaal democratisch bestuur is budget beschikbaar vanuit de VNG en gemeente Gorinchem.
Wel geldt hierbij dat de kwaliteit van het lokale bestuur in de zustersteden vanuit Dordrecht moeilijk
te beïnvloeden is.
3.3.5 Inhoudelijk speerpunt: Cultuur
Duidelijke rol voor cultuur binnen de stedenbanden
Binnen de stedenbanden zijn verschillende projecten gericht op cultuur en culturele uitwisselingen.
Sowieso hebben de meeste activiteiten die in Dordrecht worden uitgevoerd om bekendheid aan de
stedenbanden te geven een culturele component. Cultuur als inhoudelijk speerpunt heeft daarmee
een duidelijke plaats binnen de huidige stedenbanden. Onderstaand worden verschillende
projecten op het gebied van cultuur toegelicht.
Workshop Bulgaars koken
Workshop met kinderen van de school Het TIJ VSO in Dordrecht om
kinderen van deze school in contact te brengen met de Bulgaarse
Ikonenmuseum
Ter gelegenheid van het 40‐jarig jubileum van de jumelage Recklinghausen en Dordrecht is
met de directie van het Ikonenmuseum overlegd over een mogelijke expositie van ikonen
uit de Bulgaarse partnerstad, Varna en uit Recklinghausen in Dordrechts Museum in 2014.
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Benefiet concert Kameroense jazz en soul
Jazzconcert met Kameroense jazz en soul waarvan de opbrengst ten
goede kwam aan twee organisaties in Bamenda: het Mbingo
onderwijsinstituut voor dove kinderen en het Wakka‐zorgcentrum
voor mentaal gehandicapte kinderen.

Veel culturele uitwisselingen in de stedenbanden met Hastings en Recklinghausen
Culturele uitwisselingen zijn een prominent onderdeel binnen de stedenbanden met Hastings en
Recklinghausen. In de periode 2008 t/m 2012 waren er de volgende uitwisselingen;


Bezoek van het Operakoor Dordrecht aan het Madrigalchor van Recklinghausen (2008).



Bezoek van het Orpheus Ensemble uit Dordrecht aan het Hastings Philharmonic Choir (2008).



Bezoek van de accordeonvereniging Recklinghausen aan Dordrecht (2010).



Benefietconcert Dordrechts Mannenkoor KNA aan Hastings ten behoeve van projecten
Hastings in Sierra Leone (2011).



Bezoek Hastings Philharmonic Choir aan het Orpheus Ensemble in Dordrecht in het kader van
het 30-jarig jubileum (2011).
Vergelijking met andere gemeenten: Cultuur en internationaal beleid in de gemeente Leeuwarden
(VNG International, Interview met de wethouder van Cultuur in de gemeente Leeuwarden)
Waar draait het voor u om bij internationale samenwerking?
”Het kernwoord voor mij is ‘verbinding’. Naast Leeuwarden is ook Malta in 2018 Culturele Hoofdstad.
Als je zou vragen wat Malta en Leeuwarden met elkaar te maken hebben, denk je intuïtief ‘niets’.
Maar inmiddels zijn er een paar grappige verbindingen ontdekt. De eerste is natuurlijk de aardappel.
Deze regio is de allergrootste pootaardappel leverancier ter wereld. En Malta is ook bekend om
zijn aardappel, dus daar kun je mooi van alles aan ophangen. Een andere hele mooie verbinding is de
‘kening van ‘e greide’, ofwel ‘koning van het weiland’, de grutto. In Friesland is die heel geliefd, die
hoort echt bij het weidelandschap. En waar gaat die grutto nou naar toe in de winter? Naar Malta,
en van Malta door naar Senegal. We gaan nu culturele voorstellingen doen op alle plekken waar de
grutto onderweg naar Malta foerageert. We gaan dus in wezen met de grutto mee naar Malta. Niet
dat overal de grutto op dezelfde manier beleefd wordt, het kan maar zo zijn dat hij elders zelfs opgegeten
wordt, maar het biedt aanknopingspunten voor verbindingen waar je in geen 100 jaar aan zou
denken.”

3.3.6 Inhoudelijk speerpunt: Economie
Kansen voor maritieme economie in Varna
De stedenband waarbij het inhoudelijke speerpunt economie volgens de geïnterviewden het meest
naar voren komt is de stedenband met Varna. In deze stad ligt, evenals in Dordrecht, een focus op
de maritieme sector door de ligging aan de Zwarte Zee en de aanwezigheid van de grootste haven
van Bulgarije. Deze sector biedt dan ook kansen voor een verdere (economische) samenwerking
tussen Dordrecht en Varna. De Naval Acadamy in Varna en het STC in Rotterdam werken via de
stedenband samen met als doel de kennis op het gebied van scheepvaart in Varna te vergroten.
Om verdere samenwerking te realiseren en ook het bedrijfsleven te activeren hun horizon naar
Varna te verbreden is een actieve houding blijvende actieve houding nodig van de gemeente
Dordrecht.
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Baggerbedrijf de Boer laat schip bouwen in Varna
Baggerbedrijf de Boer heeft zo’n 180 mensen in dienst en is wereldwijd gesitueerd.
Het bedrijf laat op dit moment een schip maken in Varna. Ook beoordelen zij daar de eigenschappen
van een bestaande scheepswerf. Het baggerbedrijf ziet toekomst(perspectief) voor hun bedrijf in Varna.
Er zouden bijvoorbeeld meer schepen gebouwd kunnen worden in Varna. Het contact met Varna gaat
op eigen initiatief. De gemeente is wel op de hoogte van de activiteiten van het bedrijf in Varna.

Florensis
Tijdens het bezoek aan Varna in oktober 2012 was onder andere het
bedrijf Florensis betrokken. Dit bedrijf onderzoekt nu concreet de
mogelijkheden om een bedrijf te starten in Varna / Bulgarije.

Project arbeidsparticipatie in Varna
De maritieme sector in het Drechtstedengebied heeft te kampen met een tekort aan
(technische) arbeidskrachten. Door vergrijzing wordt dit tekort verwacht toe te nemen.
Contacten met de Naval Academy en Technische Universiteit in Varna bieden de mogelijkheid
om afgestudeerden en stagiaires uit de havenstad naar Dordrecht en de Drechtsteden te
halen. Momenteel zijn de gesprekken over samenwerking met Varna in een afrondende fase.
Gesprekspartners zijn (1) branchevereniging Deltametaal, (2) branchevereniging scheepsbouw
Nederland, (3) Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders, (4) Drechtstedenraad, (5) IHC
in Rotterdam, (6) Baggerbedrijf de Boer en (7) Krohne in Dordrecht.

Weinig economische samenwerking met de stedenbanden in Afrika
Economische samenwerking en handel is met de stedenbanden in Afrika (Bamenda en Dordrecht
ZA) vrijwel niet aan de orde. Deze stedenbanden kennen een traditioneler karakter waarbij
Dordrecht voornamelijk hulp biedt bij projecten in de zusterstad. Door de stichtingen worden wel
verschillende pogingen ondernomen om ondernemerschap en samenwerking tussen ondernemers
te stimuleren. Zo was tijdens de reis van 2012 naar Dordrecht ZA aandacht voor kansen,
mogelijkheden en risico’s bij ondernemerschap in, of samenwerking met, Dordrecht ZA. Verder
spreekt de stichting Dordrecht-Bamenda met de gemeente Dordrecht over de mogelijkheid van een
reis naar Bamenda waarbij verschillende Dordtse bedrijven worden meegenomen naar Bamenda.
Verschillende activiteiten om economische samenwerking met de zustersteden te
versterken
In Dordrecht worden, door gemeente en de stichtingen, verschillende activiteiten georganiseerd om
het bedrijfsleven te stimuleren of informatie te geven over zakendoen met een zusterstad.
Onderstaand worden enkele activiteiten uitgelicht die specifiek gericht zijn op handel / zakendoen
met de zustersteden.

Informatiemiddag zakendoen met Kameroen
Op 13 februari 2012 kwamen 10 ondernemers uit
de Drechtsteden naar de SSPB in Dordrecht voor
informatie over zakendoen met Kameroen.
Sprekers die middag waren burgemeester Arno
Brok, de heer Jean‐Patrice Koe van de Kameroense
ambassade en mevrouw Marina Diboma van het
Nederlands Afrikaanse Business Council.
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Handelsuitwisseling Dordrecht – Varna
Bezoek van een handelsdelegatie uit Varna aan
diverse bedrijven in de omgeving van Dordrecht;
‐ BV Havenbedrijf Dordrecht
‐ Royal Boskalis Westminster NV Papendrecht
‐ IHC Merwede BV Kinderdijk
‐ Kamer van Koophandel Rotterdam
‐ Rotterdams Havenbedrijf Waalhaven
‐ Scheepvaart en Transport College (Rotterdam)

Zakendiner Dordrecht
Het zakendiner in Dordrecht wordt
georganiseerd door de gemeente.
Dordrecht meets Africa: Ondernemerschap

Genodigden zijn ondernemers en

In de reis van december 2012 is er onderzocht waar

organisaties uit Dordrecht en omstreken.

kansen, mogelijkheden en risico’s liggen op het

Het doel van de avond is om de

gebied van ondernemerschap in Dordrecht ZA en als

mogelijkheden tot samenwerking of

stichting het meest reëel is om bij aan te aanhaken

sponsoring van een van de stedenbanden

ter ondersteuning

te bespreken.

Bijna alle projecten in zustersteden kunnen (indirect) economische effecten hebben
De projecten die de stichtingen uitvoeren in de zustersteden kunnen allen in meer of mindere mate
(indirect) economische effecten voortbrengen voor de zustersteden. Veel van de projecten zijn
gericht op onderwijs en gezondheidszorg. Met deze projecten hebben de inwoners van de
zustersteden kans op beter onderwijs en een betere gezondheid. Uiteindelijk kan dit doorwerken in
een hogere productiviteit en een betere economische ontwikkeling van de zustersteden.
Vergelijking met andere gemeenten: Economische ontwikkeling en internationaal beleid in de
gemeente Rotterdam (interview met de burgemeester van Rotterdam)

10

Hoe krijgt de gemeentelijke ondersteuning van ‘Rotterdamse’ bedrijven m.b.t. handelsbevordering
en betere positionering in het buitenland vorm?
“Dat gebeurt op verschillende manieren. Ik spreek als portefeuillehouder internationale en Europese
zaken regelmatig de ambassadeurs van de voor Rotterdam belangrijke landen. Rotterdam heeft ook
een grote vereniging van in Rotterdam en omgeving actieve consuls, de Union des Consuls. Op 1 januari
2014 is de samenvoeging van de Kamers van Koophandel en de Stichting Syntens, tot één
landelijk bestuursorgaan afgerond. De Rotterdamse KvK wordt één van de vijf hoofdkantoren van de
nieuwe organisatie. Van oudsher heeft de Kamer van Koophandel Rotterdam veel kennis en
deskundigheid op het gebied van handelsbevordering. Maar Rotterdam werkt ook nauw samen met het
NCH, het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering. Zo heb ik afgelopen jaar samen met NCH
handelsmissies geleid naar Panama en Azerbeidjan. Op de handelsreizen gaan overigens niet alleen
Rotterdamse bedrijven mee, maar uit geheel Nederland. En uiteraard stemmen we ook verder veelvuldig af
met het Rijk, de grote steden en andere lokale, regionale en nationale partners.”

3.3.7 Inhoudelijk speerpunt: Duurzaamheid
Duurzaamheid en de stedenbanden
Het thema duurzaamheid komt in de stedenbanden nog niet prominent naar voren. In de
stedenbanden met Afrika (Bamenda en Dordrecht ZA) zijn de projecten gericht op de meest
dringende hulpbehoeften zoals gezondheidszorg, watervoorziening en onderwijs. Duurzaamheid is
hier bij wel een onderdeel van de projecten. Zo zijn er projecten op het gebied van waste
management (Bamenda) en duurzame energie (Dordrecht ZA) . In de stedenbanden met Hastings
en Recklinghausen is duurzaamheid vaak een inhoudelijke component tijdens gemeentelijke
bezoeken en uitwisselingen. Een voorbeeld daarvan is de aandacht voor duurzame
bedrijventerreinen. Al met al is duurzaamheid meestal niet de hoofddoelstelling van projecten en
activiteiten, maar wel altijd een expliciet beoogd neveneffect.

10

VNG International (2014), Partnerschap daar draait het om. Interview met burgemeester Ahmed Aboutaleb van de gemeente
Rotterdam.
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Vergelijking met andere gemeenten: Duurzaamheid en de gemeente Coevorden
11

(VNG International, Interview met de burgemeester van Coevorden)

Is duurzaamheid ook van belang in het internationale beleid van Coevorden?
“Inclusieve en duurzame groei is één van de kernelementen in onze recente nota internationaal
beleid. De ‘20-20-20’ doelstelling (één van de kerndoelen van Europa 2020) vormt daarbij een
uitgangspunt. Dat wil zeggen, twintig procent minder CO2, minimaal twintig procent duurzame energie en
twintig procent meer efficiency in het energieverbruik. En dat alles te bereiken in het jaar 2020. Dat zijn
grote woorden. We moeten ons serieus afvragen of we in de uitwerking van ons gemeentelijk beleid en in
de praktijk ver genoeg gaan om deze doelstellingen waar te maken. De ambitie is in ieder geval
uitgesproken en vastgelegd. Niet slecht voor een gemeente met de omvang van de onze. Internationaal
beleid heeft raakvlakken met een veelheid aan gemeentelijke beleidsterreinen. In onze nota worden die
terreinen benoemd. Aspecten van beleid worden in een breder –nationaal en internationaal- kader
geplaatst, maar nergens wordt afbreuk gedaan aan vastgesteld beleid. Dat laatste klinkt misschien weinig
ambitieus, maar een dergelijke opzet geeft zicht op de complexiteit van internationalisering en de
verwevenheid ervan met de dagelijkse praktijk.”

3.4

Efficiëntie
De belangrijkste aspecten van efficiëntie zijn de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd, de
organisatie daarvan en de per saldo resulterende verhouding tussen kosten en opbrengsten/baten.
In deze paragraaf wordt in de eerste plaats (paragraaf 3.4.1) ingegaan op de organisatorische
aspecten van de verschillende stedenbanden en samenwerking tussen verschillende partijen,
waarna in paragraaf 3.4.2 wordt ingegaan op de uitvoering van de diverse projecten. Tot slot
(paragraaf 3.4.3) zal worden ingegaan op de verhouding van kosten en baten van het
stedenbandenbeleid.

3.4.1 Organisatie en samenwerking
Voor de stedenbanden worden onderstaand de relaties tussen de verschillende actoren
beschreven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de stedenbanden waarbij ook een stichting
actief is (Bamenda, Dordrecht ZA en Varna) en de stedenbanden waarbij geen stichting is
(Hastings en Recklinghausen). De onderstaande figuren tonen per type stedenband de betrokken
partijen en de mate van samenwerking tussen deze partijen. Het gaat hierbij enkel om de
samenwerking die betrekking heeft op de activiteiten die binnen de betreffende stedenband in de
periode 2088-2012 zijn ontplooid. De schema’s zijn indicatief bedoeld.
Figuur 3.6 geeft een overzicht van de organisatie van de stedenbanden mét stichting. Bij deze
stedenbanden geldt dat de gemeente Dordrecht contact onderhoudt met de zustergemeente en
daarbij bezoeken en uitwisselingen organiseren. De stichtingen uit Dordrecht onderhouden hun
eigen contacten met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en bedrijven in de zusterstad. In de
zustersteden is beperkt sprake van overkoepelende stichtingen voor de stedenbanden. In
Bamenda is een burgerforum opgericht (City Wide Approach) waarbij onder andere de gemeente,
kerken en vrouwenorganisaties betrokken zijn. In Dordrecht ZA is ook een burgerforum opgericht
waarin verschillende partijen in Dordrecht ZA samenwerken voor de stedenband. In Varna is
momenteel geen sprake van een counterpart. Vrijwilligers en maatschappelijke organisaties,
scholen en bedrijven in Dordrecht hebben soms direct contact met hun counterparts in de
zustersteden. In andere gevallen worden deze contacten door de Dordtse stichtingen gelegd, die
hierbij een makelaarsfunctie vervullen.
11

VNG International (2014), Partnerschap daar draait het om. Interview met burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente

Coevorden.
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Figuur 3.6 Overzicht organisatie stedenbanden met stichting (Bamenda, Dordrecht ZA en Varna)

Figuur 3.7 geeft een overzicht van de organisatie van de stedenbanden zonder stichting (Hastings
en Recklinghausen). Voor deze stedenbanden geldt dat de gemeenten onderling contact hebben
en bezoeken en uitwisselingen organiseren. Maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben
soms zelfstandig contact met hun counterparts in de zusterstad, soms gaat dit ook via de
gemeente.
Figuur 3.7 Overzicht organisatie stedenbanden zonder stichting (Hastings en Recklinghausen)

Op basis van de interviews en deskresearch worden de volgende punten wat betreft organisatie en
samenwerking onderscheiden:
Stichting en de gemeente hebben een uitvoerende rol binnen de stedenband…
De uitvoerende rol binnen de verschillende stedenbanden ligt bij gemeente en bij de stichtingen.
Hierbij is een tweedeling tussen de stedenbanden te maken. De stedenbanden Hastings en
Recklinghausen kennen geen stichting. De gemeente is hier de enige uitvoerende partij. De
stedenbanden met Bamenda, Dordrecht en Varna kennen een ander karakter. In deze
stedenbanden is sprake van een hulpbehoefte uit de zusterstad en hier bestaan de stichtingen
voor. De gemeente en stichtingen bepalen (veelal) in samenspraak met vertegenwoordigers van de
zusterstad, welke projecten worden uitgevoerd en op welke manier.
…en daarnaast speelt de gemeente een faciliterende en ceremoniële rol
Naast deze uitvoerende rol speelt de gemeente in de stedenbanden een faciliterende en
ceremoniële rol. De rol van de gemeente (en dan met name de raadsambassadeurs) is daarbij
vooral gericht op het ondersteunen van de stedenband en het interesseren voor deelname aan
projecten en activiteiten op dit terrein.
Portefeuillehouder heeft een belangrijke rol bij het geven van bekendheid aan de
stedenbanden
De portefeuillehouder (burgemeester) vervult een belangrijke rol bij het promoten van
samenwerking tussen Dordrecht en haar zustersteden en bij de stimulering van projecten. Ook de
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stichtingen merken op dat de aanwezigheid en betrokkenheid van de portefeuillehouder een
beslissende rol kan spelen in het betrekken van de zusterstad bij projecten of het verkrijgen van
financiering.
Rol raadsleden als adoptieouder: Actief of ceremonieel?
De rol van de raadsleden kan door iedere politieke partij zelf worden ingevuld. De meeste
betrokken raadsleden hebben geen actieve rol binnen de stedenbanden en geven aan dat zij alleen
aantreden voor representatie wanneer er gasten uit de zusterstad in Dordrecht zijn. Enkele
raadsleden zijn meer betrokken en hebben ook contact met de stichting van hun zusterstad en
nemen deel aan activiteiten in Dordrecht. De raadsleden die niet direct bij een stedenband
betrokken zijn hebben over het algemeen weinig kennis van de stedenbanden.
De taakverdeling binnen de stedenbanden in Dordrecht is volgens de betrokkenen helder…
In het algemeen vinden de verschillende bij het stedenbandenbeleid betrokken partijen de
taakverdeling binnen de stedenbanden helder. De gemeente speelt ook een uitvoerende rol, maar
de stichtingen worden in het algemeen vrij gelaten. Zij kunnen de hulp van de gemeente inroepen
wanneer dit nodig is.
…maar samenwerking met de zustersteden is niet altijd optimaal
De stichtingen geven aan een counterpartner uit de zusterstad te missen. De organisatie van de
stedenband is in de zustersteden niet zoals in Dordrecht en er is geen overkoepelende stichting die
zaken kan oppakken. Dit houdt in dat de stichtingen ook in de zusterstad inzet moeten geven om
partners voor verschillende projecten te vinden. Het zou gemakkelijker zijn voor de Dordtse
stichtingen als een stichting in de zusterstad deze taak op zich zou nemen. Ook zorgt een wisseling
in bestuur in de zustersteden vaak voor een terugval van de activiteiten binnen een stedenband.
Warme contacten verdwijnen uit de bestuurlijke organisatie en maken plaats voor nieuwe gezichten
waarmee een nieuwe band moet worden opgebouwd.
3.4.2 Uitvoering
Projecten zijn voornamelijk vraag gestuurd…
Uit de uitvoering en organisatie van de verschillende stedenbanden blijkt dat in het algemeen de bij
de stedenbanden betrokken partijen steeds meer vraaggericht zijn gaan werken. Concreet houdt dit
in dat gemeenten en counterparts in de zustersteden aangeven welke problemen zij hebben en bij
welke projecten zij behoefte aan ondersteuning hebben. De stichtingen en de gemeente in
Dordrecht kijken vervolgens aan welke verzoeken zij gehoor kunnen en willen geven en aan welke
niet. Deze werkwijze heeft tot gevolg dat relevante problemen kunnen worden aangepakt, waardoor
deze op draagvlak in de zustersteden kunnen rekenen. Tegelijkertijd werd in enkele interviews
geconstateerd dat -om goed impact te kunnen hebben- het soms nodig is dat een aantal
randvoorwaarden op het gebied van bestuur en organisatie in de zustersteden nader zouden
moeten worden aangepakt; iets wat in een vrijwillige samenwerking een lastig punt is.
… en samenwerkings- en emancipatiegericht
Een belangrijk positief punt is dat de Dordtse stedenbanden zich voornamelijk richten op projecten
waarbij samengewerkt wordt met organisaties of individuen uit de zustersteden. Ook ligt er in de
projecten een sterke focus op emancipatie (zelfhulp). Dit verhoogt de te verwachten efficiëntie van
de individuele projecten, en daarmee de stedenbanden in zijn algemeenheid, in belangrijke mate.
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3.4.3 Verhouding kosten-baten
De doelstellingen van de stedenbanden zijn niet specifiek meetbaar gedefinieerd…
De doelstellingen en inhoudelijke speerpunten van de Dordtse stedenbanden zijn niet specifiek
meetbaar gedefinieerd en geoperationaliseerd, waardoor slechts een kwalitatieve beoordeling van
de doelbereiking mogelijk is. Wel kan met het Bewonerspanel bijvoorbeeld de bekendheid van de
stedenbanden en steden gemonitord worden. Omdat veel projecten van de gemeente Dordrecht
zich richten op kennisuitwisseling is het ook lastig om duidelijke meetbare doelen te stellen. De
effecten van kennisuitwisseling zijn immers lastig te bepalen. Een tweede drempel voor het
opstellen van meetbare doelen is het feit dat de meeste projecten een beperkte (financiële) omvang
hebben waardoor het niet altijd nuttig lijkt tijd te besteden aan het opstellen van meetbare doelen.
…waardoor een kwantitatieve beoordeling niet mogelijk is
De projecten die door de verschillende bij het stedenbandenbeleid betrokken partijen zijn
uitgevoerd hebben in het algemeen allemaal bijgedragen aan het verwezenlijken van de
doelstellingen. De omvang van de bijdrage (in termen van effect) is echter moeilijk vast te stellen.
Dit heeft echter ook te maken met het feit dat er voor de projecten zelf nauwelijks meetbare doelen
zijn opgesteld (bijvoorbeeld als voorwaarde voor het verstrekken van subsidies). Dit betekent dat
ook hier niet achteraf over de volle breedte aan kan worden getoetst. Per saldo is er dus alleen
kwalitatief en niet kwantitatief te toetsen op de feitelijke efficiëntie van het stedenbandenbeleid (de
verhouding tussen meetbare resultaten/effecten en opbrengsten).
De volgende tabel (tabel 3.1) geeft een overzicht van mogelijke indicatoren die de doelstellingen
van de gemeente meetbaarder kunnen maken.
Tabel 3.1 Meetbare indicatoren per doelstelling
Doelstelling

Mogelijke indicatoren
- Aantal georganiseerde activiteiten.
- Aantal bezoekers van georganiseerde activiteiten.

Bevorderen van contact en begrip tussen
(Europese) steden en hun inwoners

- Aantal uitwisselingen / bezoeken van personen /
organisaties aan de zusterstad.
- Aantal personen dat actief betrokken is bij een
stedenband.
-Aantal burgers dat met een nieuwsbrief bereikt wordt.
- Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven /

Profilering van de eigen stad en/of regio

scholen / organisaties uit Dordrecht en zustersteden.
- Aantal bezoekers uit zustersteden.

Versterking van de capaciteit en professionaliteit
van personeel en eigen organisatie
&
Versterken van lokaal democratische bestuur in
ontwikkelingslanden

- Aantal ambtenaren / bestuurders dat een zusterstad
bezoekt.
- Aantal bezoekende ambtenaren / bestuurders uit
zustersteden.
- Aantal bijeenkomsten / contactmomenten met
zusterstad over een bepaald onderwerp.
- Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven /

Economie

scholen / organisaties uit Dordrecht en zustersteden.
- Omzet die door Dordtse bedrijven uit partnersteden
wordt gehaald.
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Projecten hebben lokaal grote impact
Een groot deel van de projecten die binnen de stedenbanden worden uitgevoerd zijn qua budget en
daarmee reikwijdte kleinschalig. Deze kleinere projecten kunnen op lokaal of individueel
schaalniveau echter wel een belangrijk verschil maken en worden ook zeer gewaardeerd door de
betrokkenen in de zustersteden. Gezien het relatief lage budget dat in deze projecten wordt
gestoken, zijn deze doorgaans zeer kostenefficiënt.
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Evaluatie stedenbanden 2008

In 2008 is door VNG International een evaluatie van de stedenbanden van de gemeente Dordrecht
uitgevoerd. Hierbij is per stedenband gekeken welke activiteiten worden ondernomen en of aan
gestelde doelstellingen wordt voldaan. Omdat de evaluatie zoals uitgevoerd door VNG International
een andere opzet heeft dan de huidige evaluatie, kan geen een-op-een vergelijking gemaakt
worden. Wel kijken we hoe de aanbevelingen en conclusies uit het onderzoek van 2008 zijn
meegenomen in de stedenbanden gedurende de periode 2008-2013. Onderstaand worden per
stedenband de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie van 2008 opgesomd. Vervolgens
wordt kort ingegaan op de manier waarop hier in de periode 2008-2013 mee is omgegaan. De
achtergrond van de aanbevelingen uit 2008 kunnen worden teruggevonden in het VNG rapport.
Bamenda
Aanbeveling uit evaluatie 2008

Stand van zaken na de periode 2008-2013

Kies voor het versterken van de lokale democratie
boven het succes van projecten en betrek de drie
burgemeesters bij de samenwerking. Hierbij kan

Voor capaciteitsopbouw lokaal bestuur is vanuit de gemeente

worden teruggegrepen worden op artikel 5 van de

Gorinchem een budget beschikbaar. Vanuit de gemeente

stedenbandovereenkomst dat stelt dat nieuwe

Dordrecht vinden bezoeken en uitwisselingen plaats in het

projecten steeds voorgelegd worden aan de beide

kader van capaciteitsopbouw (bijvoorbeeld op het gebied van

gemeenteraden. De gemeente Dordrecht zal de

ruimtelijke ordening, het belastingstelsel en waste

materiële overdrachten moeten verminderen en de

management) van het lokale bestuur.

component van de kennisoverdracht moeten
versterken.
Het afvalproject zou voort moeten gaan op de lijn
van het vinden van eigen gemeentelijke
inkomstenbronnen voor afvalinzameling.

De afgelopen jaren heeft het project zich gericht op het
bewerkstelligen van de zelfstandigheid van het project. Ook is
een dumpsite verplaatst en heeft het verwerken van medisch
afval de aandacht.

Dordrecht ZA
Aanbeveling uit evaluatie 2008

Stand van zaken na de periode 2008-2013

De projecten die de gemeente Dordrecht en de
organisaties die onder de paraplu van de Stichting
Stedenband activiteiten in Dordrecht ZA ontplooien
zijn niet eenvoudig. Het is verstandig gebruik te
maken van de expertise van professionele
ontwikkelingsexperts. Eén manier is om iemand
met veel ontwikkelingservaring op te nemen in het
bestuur van de stichting. Een andere manier is om
lokaal mensen te identificeren die hierbij kunnen
helpen, bijvoorbeeld de expert van de German
Development Service die kantoor houdt bij de
gemeente waar Dordrecht ZA onder valt. Ook is

Het is nog steeds lastig om in Dordrecht ZA mensen te vinden
die projecten in Dordrecht ZA kunnen aansturen / begeleiden.
Men werkt niet tegen, maar ook niet mee. Voor de stichting is
het van belang de contacten in Dordrecht ZA te verbreden.
Hier wordt aan gewerkt tijdens uitwisselingen en bezoeken
aan Zuid-Afrika. Op dit moment is bij ieder project een andere
organisatie of persoon uit Dordrecht ZA betrokken. Dit maakt
dat communicatie veel tijd en energie kost.

het belangrijk dat de aansturing van projecten niet
op de schouders van een te kleine club mensen
rust.
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Hastings
Aanbeveling uit evaluatie 2008

Stand van zaken na de periode 2008-2013
De gemeente Dordrecht is doorgegaan met de stedenband

De gemeente Dordrecht moet een afweging
maken tussen (1) revitaliseren, (2) op hetzelfde
niveau doorgaan of (3) stoppen.

met Hastings. Hastings is nog steeds het zorgenkindje van de
vijf stedenbanden. Het contact houden met Hastings kost veel
energie en kent minder dynamiek dan andere stedenbanden..
De personen die bij de stedenband met Hastings betrokken
zijn, zijn wel heel enthousiast over de stedenband.

Recklinghausen
Aanbeveling uit evaluatie 2008

Stand van zaken na de periode 2008-2013

Evalueer de uitwisselingen met de betrokken
bestuurders en bezie welke punten follow-up
verdienen. Betrek raadsleden die in het te

Er zijn de afgelopen jaren weer verschillende gemeentelijke

bespreken thema gespecialiseerd zijn bij de

bezoeken aan Recklinghausen gebracht.

uitwisseling en geef een “debriefing” aan de raad
over de punten die interessant zijn voor Dordrecht.
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de jumelage
Onderzoek mogelijkheden om Recklinghausen te
betrekken bij de Dordtse stedenbanden dan wel
om Dordrecht te betrekken bij de stedenbanden
van Recklinghausen.

Recklinghausen en Dordrecht is met de directie van het
Ikonenmuseum overlegd over een mogelijke expositie van
ikonen uit de Bulgaarse partnerstad, Varna en uit
Recklinghausen in Dordrechts Museum in 2014. Hierbij is
sprake van een samenwerking tussen Dordrecht,
Recklinghausen en Varna.
Voor meer duurzame contacten wordt bijvoorbeeld gezocht

Streef er naar om, daar waar mogelijk, incidentele

naar raakvlakken met Recklinghausen. Hierbij kan gedacht

contacten om te zetten in duurzame contacten.

worden aan het industriële verleden of de regionale positie van
de detailhandel (concurrentie met nabije grote steden).

Varna
Aanbeveling uit evaluatie 2008

Uitwerking aanbeveling periode 2008-2013
Bulgarije is inmiddels geen doelland meer voor het LOGO
EAST programma en hierdoor is het lastiger geworden

Beide gemeenten, maar vooral de gemeente

financiering voor verschillende projecten te krijgen. Projecten

Varna, moeten zich oriënteren op de

in Varna worden nu veelal gefinancierd doormiddel van

subsidiemogelijkheden van de Europese Unie,

fundraising en giften. Via de structuurfondsen heeft de

vooral de structuurfondsen.

gemeente Varna in de afgelopen jaren subsidies voor twee
HRM projecten gekregen.
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De stedenbandpartners zouden gezamenlijk

De nieuwe (algemene) doelstellingen van het

nieuwe doelstellingen voor de stedenband moeten

stedenbandenbeleid zijn gedefinieerd in verschillende nota’s

vaststellen met als leidraad gezamenlijke

van de gemeente Dordrecht. Inhoudelijke speerpunten van het

samenwerking op beleidsvelden die voor beide

nieuwe beleid zijn cultuur, economie en duurzaamheid. De

steden zeer relevant zijn.

stedenband met Varna richt zich sterk op de maritieme sector.
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Conclusies & Aanbevelingen

5.1

Conclusies
Op basis van de interviews, deskresearch en enquête kunnen de volgende conclusies worden
getrokken.
Relevantie


De activiteiten van de stedenbanden in Dordrecht sluiten goed aan bij de behoeften van de
zustersteden en passen meestal binnen de doelstellingen zoals die zijn geformuleerd.



Betrokkenen uit de zustersteden geven aan dat zij de stedenband met Dordrecht erg
waarderen. Vooral de stedenbanden met Bamenda, Dordrecht (ZA) en Varna spreken veel
dankbaarheid uit voor de gegeven steun aan de ontwikkeling van hun stad.

Effectiviteit


De stedenbanden met Recklinghausen en Hastings zijn het bekendst onder de Dordtse
bevolking. De overige stedenbanden zijn bij minder dan de helft van de Dordtse bevolking
bekend. In vergelijking met 2004 is de bekendheid van de stedenbanden met Bamenda,
Dordrecht ZA en Varna wel sterk gegroeid. De bekendheid van de Dordtse stedenbanden is
relatief hoog in vergelijking met de bekendheid van stedenbanden in andere steden.



De ingezette communicatiemiddelen (websites en nieuwsbrieven) kennen een beperkt bereik.
Wel worden door de stichtingen veel initiatieven genomen en activiteiten georganiseerd om de
stedenbanden meer bekendheid te geven onder de Dordtse bevolking.



Profilering van de gemeente Dordrecht in de zustersteden vindt plaats door middel van
bezoeken, (financiële) bijdragen en uitwisselingen. Bij de Afrikaanse stedenbanden is Dordrecht
(en de maatschappelijke organisaties uit Dordrecht) voornamelijk bekend door de bijdragen aan
verschillende projecten.



De stedenbanden zorgen niet voor versterking van capaciteit en professionaliteit van de
gemeente Dordrecht, maar zorgen wel voor een horizonverbreding voor het ambtelijk en
bestuurlijk apparaat.



Het inhoudelijke speerpunt cultuur komt in de stedenbanden met Bamenda, Dordrecht ZA en
Varna terug in veel projecten die door de stichtingen worden uitgevoerd. De stedenbanden
kennen veel uitwisselingen met een culturele component.



Op het gebied van economie en economische samenwerking worden vooral veel kansen gezien
voor samenwerking en handel met de maritieme sector in Varna. Beide steden kennen een
vergelijkbare economische structuur met een ligging aan de haven.



Duurzaamheid is vaak een onderdeel van de projecten. Zo zijn er projecten op het gebied van
waste management (Bamenda) en duurzame energie (Dordrecht ZA) . In de stedenbanden met
Hastings en Recklinghausen is duurzaamheid vaak een inhoudelijke component tijdens
gemeentelijke bezoeken en uitwisselingen.



De gemeente Dordrecht is sinds 2010 in het bezit van de titel fairtrade gemeente. De jury van
fairtrade gemeenten ziet Dordrecht in 2013 als een van de koplopers binnen de fairtrade
gemeenten met een relatief hoog aantal deelnemende winkels, horeca, bedrijven en
organisaties.
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Efficiëntie


Stichting en de gemeente hebben een uitvoerende rol binnen de stedenband. Hierbij is de rol
van de gemeente gericht op versterking van lokaal bestuur. De stichtingen pakken andere
maatschappelijke problemen op.



De burgemeester heeft een belangrijke rol wat betreft het geven van bekendheid van de
stedenbanden en het stimuleren van mensen om op wat voor manier dan ook bij te dragen aan
een van de stedenbanden.



De projecten binnen de stedenbanden zijn voornamelijk vraag gestuurd. Hierbij geven
gemeenten en counterparts in de zustersteden aan welke problemen zij hebben en bij welke
projecten zij behoefte aan ondersteuning hebben.



Gemeente en stichtingen werken steeds meer samenwerkingsgericht. Er wordt samengewerkt
met organisaties of individuen uit de zustersteden. Ook ligt er in de projecten een sterke focus
op emancipatie (zelfhulp). Dit verhoogt de te verwachten efficiëntie van de individuele projecten,
en daarmee de stedenbanden in zijn algemeenheid, in belangrijke mate.



De doelstellingen van de stedenbanden zijn niet specifiek meetbaar gedefinieerd waardoor een
kwantitatieve beoordeling van kosten en baten niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
projecten op het gebied van kennis uitwisseling.



De uitgevoerde projecten kennen in het algemeen lokaal grote impact.

Wanneer het geheel overzien wordt, is het algemene beeld dat Dordrecht zeer actief bezig is en
goede en relevante resultaten boekt. In termen van beleidseffectiviteit en efficiency scoort
Dordrecht, ook ten opzichte van andere gemeenten, positief.
Er kan gesteld worden dat binnen de stedenbanden van Dordrecht veel (maatschappelijke)
activiteiten, bezoeken en uitwisselingen worden ondernomen. De stichtingen, vrijwilligers en
betrokken bedrijven, scholen en organisaties van de stedenbanden met Bamenda, Dordrecht ZA en
Varna dragen daarnaast veel bij aan de ontwikkeling van de zustersteden op het gebied van (onder
andere) gezondheidszorg, onderwijs en economie. Voordelen voor Dordrecht zelf zijn lastiger te
identificeren en lijken (nog) beperkt. Om als gemeente meer (economisch) voordeel uit de
stedenbanden te kunnen halen, bijvoorbeeld door meer handel en samenwerking tussen bedrijven,
moet worden ingezet op stedenbanden met vergelijkbare belangrijke economische sectoren. Van
de huidige stedenbanden lijkt alleen de stedenband met Varna aan dit criterium te voldoen.

5.2

Aanbevelingen
Communicatie is essentieel om de bekendheid van de stedenbanden en activiteiten verder
te vergroten
De bekendheid van de stedenbanden is goed in vergelijking met andere steden. Echter, de kennis
over de steden en specifieke activiteiten binnen de stedenbanden kan verbeterd worden. Uit de
enquête onder het Bewonerspanel van de gemeente Dordrecht blijkt dat weinig inwoners kennis
hebben van de activiteiten binnen de stedenbanden. Communicatie is dan ook essentieel om de
bekendheid van de activiteiten te verbeteren.
Het uitbrengen van een gezamenlijke nieuwsbrief lijkt een goede manier om communicatie naar
burgers van Dordrecht te verbeteren. Door het bundelen van de nieuwsberichten over de vijf
stedenbanden kan een interessante en gevarieerde nieuwsbrief worden opgesteld die via
verschillende kanalen verspreid kan worden (via de gemeente Dordrecht, de stichtingen en andere
betrokken organisaties).
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Betrokken bedrijven moeten ook gestimuleerd worden hun samenwerking met zustersteden en
activiteiten in de zustersteden meer bekendheid te geven door het uitgeven van bijvoorbeeld
persberichten of het plaatsen van berichten op hun websites.
Betrek bedrijfsleven meer structureel bij beleid en de uitvoering daarvan
Uit het onderzoek blijkt dat verschillende bedrijven activiteiten (willen) ontplooien binnen één van de
stedenbanden. Soms loopt het contact van een Dordts bedrijf met de zusterstad via een betrokken
stichting of de gemeente, vaak wordt ook zelfstandig contact gelegd. De beweging om het
bedrijfsleven meer bij de stedenbanden te betrekken is al ingezet, bijvoorbeeld het zakendiner dat
door de gemeente Dordrecht wordt georganiseerd, maar kan nog versterkt worden.
Om meer ondernemers te betrekken bij de stedenbanden en de stedenbanden een meer
economisch karakter te geven is het van groot belang dat ondernemers een stem hebben in de
onderwerpen en activiteiten binnen de stedenbanden. Betrek het bedrijfsleven daarom meer
structureel bij het beleid rondom de stedenbanden en de uitvoering daarvan. Onderwerpen die met
bedrijven besproken kunnen worden zijn:


Welke activiteiten zien bedrijven graag binnen de stedenbanden?



Welke onderwerpen worden nu gemist binnen de stedenbanden?



Wat hebben bedrijven nodig om meer activiteiten in / samenwerking met zustersteden te
kunnen ontwikkelen?



Welke problematiek bestaat er in de zustersteden?



Welke onderwerpen willen bedrijven tijdens delegatiereizen besproken zien?

Algemene subsidie voor de stichtingen
Momenteel ontvangen de stichtingen een apart budget voor activiteiten in Dordrecht en een budget
dat zij moeten besteden aan de inhuur van een coördinator. Om de stichtingen meer vrijheid te
geven in de manier waarop zij werken en de activiteiten die zij ontplooien kan een algemene
subsidie aan de stichtingen gegeven worden. Daarmee krijgt het subsidie meer het karakter van
een budgetsubsidie. Dit kan de effectiviteit van de inzet van de beschikbare middelen vergroten en
de multiplier nog hoger maken. Aan de subsidieverstrekking kunnen eventueel (meetbare)
doelstellingen worden verbonden (zie ook volgende aanbeveling).
Bepaal meetbare doelstellingen om resultaten te kunnen bepalen
Om te kunnen beoordelen of de stedenbanden hun doelstellingen behalen is het nodig meetbare
doelstellingen op te stellen. Maak een agenda voor de komende periode met daarin de activiteiten
die in Dordrecht en de zusterstad ondernomen moeten worden en maak een inschatting van de
doelen (bijvoorbeeld hoeveelheid mensen) die met deze activiteiten bereikt dienen te worden. De
onderstaande tabel geeft een overzicht van mogelijke indicatoren die de doelstellingen van de
gemeente meetbaarder kunnen maken.
Tabel 5.1 Meetbare indicatoren per doelstelling
Doelstelling

Mogelijke indicatoren
- Aantal georganiseerde activiteiten.
- Aantal bezoekers van georganiseerde activiteiten.

Bevorderen van contact en begrip tussen
(Europese) steden en hun inwoners

- Aantal uitwisselingen / bezoeken van personen /
organisaties aan de zusterstad.
- Aantal personen dat actief betrokken is bij een
stedenband.
-Aantal burgers dat met een nieuwsbrief bereikt wordt.

Profilering van de eigen stad en/of regio

- Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven /
scholen / organisaties uit Dordrecht en zustersteden.
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Doelstelling

Mogelijke indicatoren
- Aantal bezoekers uit zustersteden.

Versterking van de capaciteit en professionaliteit
van personeel en eigen organisatie
&
Versterken van lokaal democratische bestuur in
ontwikkelingslanden

- Aantal ambtenaren / bestuurders dat een zusterstad
bezoekt.
- Aantal bezoekende ambtenaren / bestuurders uit
zustersteden.
- Aantal bijeenkomsten / contactmomenten met
zusterstad over een bepaald onderwerp.
- Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven /
scholen / organisaties uit Dordrecht en zustersteden.

Economie

- Omzet die door Dordtse bedrijven uit partnersteden
wordt gehaald.

Ook voor de stichtingen kunnen meetbare doelstellingen worden opgesteld om de resultaten van
de stichtingen in perspectief te kunnen plaatsen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het
vergroten van de bekendheid van de stedenbanden. De targets die gesteld kunnen worden aan de
stichtingen zijn afhankelijk van de activiteiten van de stichtingen en zouden daarom ook per
stichting kunnen verschillen.
Denk na over regionalisering van de stedenbanden
Momenteel zijn de stedenbanden verbonden aan de gemeente Dordrecht. Voor een groter bereik
van de stedenbanden, de kans om schaalvoordelen te benutten en de mogelijkheid om meer
bedrijven en organisaties bij een van de stedenbanden te betrekken zou het interessant kunnen zijn
de stedenbanden te regionaliseren. Geen stedenbanden van Dordrecht, maar stedenbanden van
de Drechtsteden. Echter, de meeste Drechtsteden hebben momenteel hun eigen stedenbanden
waardoor bij regionalisering bepaalde stedenbanden gestopt zouden moeten worden. Gemeenten
binnen de Drechtsteden zouden daarom ook projecten binnen de Dordtse stedenbanden kunnen
‘adopteren’ of uitvoeren. Op deze manier krijgen de Dordtse stedenbanden een regionale insteek
zonder het verlies van gemeentelijke stedenbanden.
Weeg af of de inzet op vijf stedenbanden niet tot veel versnippering leidt
Momenteel heeft Dordrecht vijf stedenbanden die allen om inzet en aandacht vragen. Weeg af of
de inzet op vijf verschillende stedenbanden niet tot veel versnippering leidt. Inzet op een beperkter
aantal stedenbanden kan een grotere impact voor Dordrecht hebben. De gemeente Dordrecht moet
zich afvragen of de gemeente met vijf stedenbanden door wil gaan.
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Bijlage B – Geïnterviewde partijen

Dordrecht


Burgemeester A. Brok



Eenheid internationale zaken gemeente Dordrecht



Raadsleden gemeente Dordrecht



Stichting Dordrecht-Bamenda



Stichting Dordrecht-Dordrecht ZA



Stichting Dordrecht-Varna



Kamer van Koophandel



HVC



Baggerbedrijf de Boer



Da Vinci College



Mainnovation

Bamenda


Jude Waindim



Michael Fon Nsoh



Ezekiel Benuh



Veronica Kini

Dordrecht ZA


Vusumzi Lande



Charlotte van der Berg



Nelly van Rooyen



Father Themba Goliash

Hastings


Dhr. Roberts



Dhr. Gray



Dhr. Hardwick

Recklinghausen


Dhr. Pantförder



Dhr. Möller

Varna


Mevr. Chankova



Mevr. Vassileva
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Bijlage C – Profiel zustersteden

Bamenda
Aantal inwoners Ruim 400.000
Ligging

12

Bamenda is de hoofdstad van de provincie Nord-Ouest in het West-Afrikaanse

Kameroen. Het ligt 366 kilometer af van de hoofdstad Yaounde en 450 kilometer van de
economische hoofdstad Douala.
Economie12 De economie van Bamenda bestaat vooral uit kleinschalige bedrijven en de landbouw
(ongeveer 65 procent). Landbouw is, in combinatie met het houden van dieren (schapen, koeien,
varkens, cane rats), de voornaamste pijler van de lokale economie. De vrouwen zijn de drijvende
kracht achter deze economische bedrijvigheid. Er worden aardappelen, wortelen, cassave, maïs en
bonen verbouwd voor eigen gebruik. De koffie, bananen en cacao die daarnaast wordt geteeld, zijn
voornamelijk voor de export. 50 Procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens, waarbij 17
procent zelfs moet zien rond te komen van minder dan 1 dollar per dag.
Politieke situatie12 Bamenda, ook wel Abakwa genoemd, is ontstaan uit drie dorpen: Mankon,
Mendakwe en Nkwen. Elk van deze drie delen wordt bestuurd door een eigen burgemeester. De
centrale leiding van Bamenda is in handen van de government delegate, die wordt aangewezen
door de nationale overheid. Naast deze formele machtsstructuur, bestaan ook de traditionele
structuren nog steeds. Ieder dorp is verdeeld in kleinere chefferies (koninkrijken) met aan het hoofd
een Fon (koning). De Fons hebben vaak meer invloed op het dagelijkse leven in Bamenda dan de
officiële lokale overheid. De stad is één van de grootste bolwerken van de Kameroense
oppositiepartij Social Democratic Front (SDF). De SDF voert oppositie tegen regeringspartij CPDM
(Cameroon People’s Democratic Movement) in het huidige nationale parlement, een partij die al
sinds de onafhankelijkheid in 1960 onafgebroken aan de macht is. De gemeenteraad van Bamenda
bestaat in meerderheid uit raadsleden van de oppositie. Daarnaast is Bamenda ook de thuishaven
van de radicale beweging SCNC (Southern Cameroons National Council), die streeft naar
onafhankelijkheid van de Engelstalige regio’s in Kameroen. De stad staat daarom bekend als een
belangrijk politiek centrum van de oppositie.
Internationale banden13 Naast een stedenband met Dordrecht heeft Bamenda ook een stedenband
met de diocese van Portsmouth in het Verenigd Koninkrijk. Binnen deze band wordt een twintigtal
kleine sociale projecten uitgevoerd. Verder ontvangt Bamenda weinig ontwikkelingshulp. De
contacten met ontwikkelingshulporganisaties die zich richten op versterking van lokaal bestuur zijn
beperkt, omdat deze organisaties alleen projecten in de rurale gebieden van Kameroen
ondersteunen en niet in Bamenda zelf.
Geschiedenis stedenband Dordrecht-Bamenda De eerste contacten tussen Dordrecht en Bamenda
zijn gelegd in 1993 op een Conferentie over gemeentelijke internationale samenwerking in Italië. De
oorspronkelijke vraag van de gemeente Bamenda was om te assisteren bij het bouwen van enkele
kleine bruggen in Bamenda. Uit onderzoek van de gemeente Dordrecht bleek echter dat het
bouwen van bruggen alleen verantwoord was als eerst de afvalproblematiek aangepakt zou worden
(het verstoppen van de waterwegen door afval was een oorzaak voor de overstromingen). De

12
13

Website stichting Dordrecht-Bamenda.
VNG International (2008), Evaluatie stedenbanden van Dordrecht.
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contacten zijn in 1996 geformaliseerd in een stedenband. In datzelfde jaar heeft de gemeente de
aanzet gegeven tot oprichting van de Stichting Dordrecht –Bamenda. Hierdoor werden de
contacten die tot dan toe slechts op bestuurlijk niveau bestonden, uitgebreid met projecten die
vanuit de Dordtse bevolking geïnitieerd werden.

Dordrecht ZA
Aantal inwoners Ongeveer 35.000
Ligging14 Het Zuid-Afrikaanse dorp Dordrecht ligt in de kurkdroge en winters zeer koude OostKaap. Het ligt geïsoleerd en behoort tot de armste regio's van Zuid Afrika. In 2002 ging het dorp op
in de gemeente Emalahleni (officieel 125.000 inwoners, het werkelijke aantal varieert door
seizoensarbeid en kan dan het dubbele bedragen).
Economie15 De streek rond Dordrecht ZA is vruchtbaar en geschikt voor de land- en tuinbouw.
Niettemin zijn er juist in die sector grote problemen. Na 1994, het einde van de apartheid, trokken
veel blanke boeren uit de streek weg. Zij vormden mede de basis voor de economie van het dorp,
de streek. De grote landbouwbedrijven werden via het Land Transfer Program versnipperd en
toebedeeld aan een groot aantal boeren uit de lokale bevolking. Economische kracht en benodigde
kennis ontbraken echter veelal. De productiviteit en de rendementen liepen sterk terug. Dat
vertaalde zich onder meer in de teloorgang van de lokale agrarische industrie in Dordrecht en
omgeving. Werkloosheid is het gevolg. Grote steden zijn er in de buurt van Dordrecht ZA niet.
Kaapstad ligt op 1000 km, Johannesburg op 700 km, East-London op 250 km. Alleen jongeren uit
Dordrecht ZA zoeken die steden op. Ouderen en kansarmen blijven in de streek over. Liefst meer
dan 90 procent van de zwarte bevolking van Dordrecht ZA geldt nu als werkloos.
Aids problematiek15 Dordrecht ZA kent evenals heel Zuid-Afrika grote zorgen rond HIV/aids. Allerlei
voorlichtingsacties hebben tot nog toe onvoldoende resultaat opgeleverd. Minstens 20 procent van
de volwassenen in Dordrecht ZA is geïnfecteerd met het hiv-virus. Op het kerkhof van het plaatsje
liggen veel mensen van niet ouder dan 20, 30, 40 jaar. De nabestaanden zijn medeslachtoffer van
aids. Zij komen vaak in een sociaal en ook financieel isolement. Vooral jonge kinderen blijven soms
onverzorgd achter en moeten bijvoorbeeld door de oudste broers en zussen of door grootmoeders
worden grootgebracht. De plaatselijke kerken in Dordrecht ZA spannen zich ook voor de
aidspatiënten en hun verwanten in.
Internationale banden14 Emalahleni heeft geen andere stedenbanden dan die met Dordrecht. Er
zijn weinig buitenlandse ontwikkelingsorganisaties actief. Alleen in East-London is een kantoor van
de plattelandsontwikkeling gerichte ontwikkelingsorganisatie RULIV. Emalahleni is lastig te
bereiken. Van deur tot deur is men vanuit Dordrecht 24 uur onderweg.
Geschiedenis stedenband Dordrecht NL-Dordrecht ZA14 Dordrecht NL was sinds de oprichting in
1988 lid van het gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika. Dit platform wilde Zuid Afrika helpen de
gevolgen van apartheid te boven te komen. In de jaren negentig deed de gemeente Dordrecht mee
aan enkele programma's van de VNG, waarbij zij stageplaatsen voor Zuid-Afrikaanse ambtenaren
en bestuurders verzorgde. In 1994 benaderde het Zuid-Afrikaanse Dordrecht haar naamgenoot in
Nederland met het verzoek om ondersteuning bij het terugdringen van de werkloosheid en het
ontwikkelen van economische activiteiten. Het duurde tot 2000 voordat de eerste ontmoeting plaats
vond. Dit was een missie van vijf vertegenwoordigers van gemeente en bedrijfsleven. In 2005 werd
14
15
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VNG International (2008), Evaluatie stedenbanden van Dordrecht.
Website stichting Dordrecht-Dordrecht.
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de Stichting Dordrecht-Dordrecht opgericht en een jaar later sloten de gemeente Dordrecht en de
gemeente Emalahleni een stedenband.

Hastings
Aantal inwoners16 Ongeveer 84.000 inwoners
Ligging17 Hastings is een Engelse badplaats met charmante oude vissershuisjes op het strand en
ligt in East Sussex in het zuidoosten van Engeland. De plaats is vooral bekend van de Slag bij
Hastings in 1066. Er is een oud stadscentrum, een kasteel met tuinen en een oude pier. Als men in
de ochtend met de auto uit Dordrecht vertrekt is men aan het einde van de middag in de
partnerstad.
Internationale banden17 Hastings heeft vijf stedenbanden: vier in Europa, naast Dordrecht, Béthune
(Frankrijk), Schwerte (Duitsland) en Oudenaarde (België) en één in West-Afrika: naamgenoot
Hastings in Sierra Leone.
Geschiedenis stedenband Dordrecht-Hastings17 De contacten tussen Dordrecht en Hastings zijn
gestart in 1946 vanuit behoefte aan sport bij de verzwakte Nederlandse bevolking. In 1982 zetten
de gemeenten de contacten om in een formele stedenband en werd een jumelageovereenkomst
ondertekend voor het onderhouden van wederzijdse vriendschappelijke betrekkingen.
Sportverenigingen gingen zelf contacten aan om uitwisselingen te organiseren. Van de
sportcontacten zijn alleen die tussen de zwemverenigingen overgebleven.

Recklinghausen
Aantal inwoners18 Ongeveer 115.000
Ligging Recklinghausen ligt in het Duitse Ruhrgebied. Recklinghausen is vanaf Dordrecht met de
auto in tweeënhalf à drie uur te bereiken.
Economie17 De belangrijkste bedrijvigheid in de stad was tot voor kort de kolenmijnbouw. De
laatste mijn werd in 2001 gesloten. Het gemeentebestuur van Recklinghausen heeft veel aandacht
om oude industriegebieden, waaronder de gesloten kolenmijncomplexen, te herstructureren.
Tegenwoordig draait de economie vooral op het bankwezen, het onderwijs en de dienstensector.
De stad heeft een historisch stadscentrum en is bekend wegens zijn theaterfestival de
Ruhrfestspiele.
Internationale banden17 De stad heeft naast de band met Dordrecht, de volgende stedenbanden:
Akko (Israel), Preston (UK), Douai (Frankrijk), Schmallkalden (Duitsland), Byton/Bethen (Palestina)
en El Progeso in Honuras.

16

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hastings_(Engeland)
VNG International (2008), Evaluatie stedenbanden van Dordrecht.
18
http://nl.wikipedia.org/wiki/Recklinghausen_(stad)
17
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Geschiedenis stedenband Dordrecht-Recklinghausen17 Het contact tussen Dordrecht en
Recklinghausen is in 1968 ontstaan doordat de gemeente Recklinghausen op zoek ging naar een
partnerstad als bijdrage aan een vreedzaam Europa. In 1974 besloten beide gemeenten om een
officiële jumelage aan te gaan. In geen van beide gemeenten is een stedenbandcomité of -stichting
opgericht.

Varna
Aantal inwoners19 350.000
Ligging Varna is de derde stad van Bulgarije en de belangrijkste havenstad van het land. Varna is
gelegen aan de Zwarte Zee.
Economie De maritieme sector is van groot belang voor de economie van Varna. Daarnaast is de
stad populair bij toeristen vanwege de ligging vaan de Zwarte Zee.
Internationale banden20 Varna heeft 27 verschillende twinning relaties.
Geschiedenis stedenband Dordrecht-Varna20 De stedenband is ontstaan na een lobby door de
Stichting Oost-Europa projecten (STOEP), die kantoor hield in Dordrecht. De gemeente Dordrecht
en de gemeente Varna gingen in 2001 een stedenband aan. In datzelfde jaar stimuleerde de
gemeente Dordrecht de oprichting van de Stichting Stedenband Dordrecht-Varna en stelde
financiering beschikbaar voor een coördinator. Om de stedenband op te starten ging een delegatie
met een tiental vertegenwoordigers van verschillende sectoren van de Dordtse samenleving op
zoek naar geschikte partnerorganisaties in Varna.

19
20
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Website stichting Dordrecht-Varna.
VNG International (2008), Evaluatie stedenbanden van Dordrecht.
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Bijlage E – Koppeling projecten / uitwisselingen en doelstellingen
Bamenda
Het onderstaande overzicht is opgesteld aan de hand van de beschreven activiteiten in de jaarverslagen van de stichting.
Verwachte indirecte bijdrage aan de doelstelling / inhoudelijk speerpunt.
Speerpunten
Versterking

Versterken lokaal

capaciteit en

democratisch

en begrip (Europese)
stad/regio

Activiteiten
in…

professionaliteit

bestuur in

eigen organisatie

ontwikkelingslanden

steden en inwoners
Projecten

Dordrecht
&

Economie

Profilering van eigen

Cultuur

Bevorderen contact

Overig (hup)

Doelstelling

Duurzaamheid

Verwachte directe bijdrage aan de doelstelling / inhoudelijk speerpunt

Afhankelijk van

Gemeentelijke bezoeken en uitwisselingen

besproken

Bamenda

onderwerpen

Communicatie (2008 t/m 2012)
Website en nieuwsbrief ‘ Bamenda Times’.

Bamendaplein – Rainbow festival (2008, 2010)
Aanbieden van informatie en activiteiten rondom de stedenband voor jong en oud op
het festival Rainbowpark.

Kunst & Cultuur (2008)
Kunstexposities met kunst uit Bamenda.

Wereldaidsdag (2008-2009-2010)
Dordrecht

Kennis geven over aids en de situatie in Bamenda aan basisschoolleerlingen (2008),
in samenwerking met huisartsen (2009), discussie avond (2010).

Dordtse Stedenbandenweek (2009-2010)
Gasten uit partnersteden op bezoek in Dordrecht, activiteiten op het gebied van kunst
en cultuur.

Internationale vrouwendag in Dordrecht (2010)
Vieren van internationale vrouwendag in Dordrecht, geïnspireerd door het bezoek
aan Bamenda in 2009.

Kameroen dag (2010)
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Versterking

Versterken lokaal

capaciteit en

democratisch

en begrip (Europese)
stad/regio

Activiteiten
in…

Projecten
Themadag met als onderwerpen de (economische) toekomst van Kameroen.

Discussie avond – Emancipatie in Kameroen (2010)
Avond over onderwerp emancipatie van vrouwen in Bamenda.

Bijeenkomst – Is Afrika duurzaam? (2011)
Bijeenkomst met als thema ‘Is samenwerking met Afrika duur of duurzaam’.

Samenwerking met ondernemers (2012)
Informatie bijeenkomst over zakendoen met Kameroen en zakendiner op het
stadhuis.

Benefiet concert
Benefiet concert t.b.v. projecten van de stichting met Kameroense jazz en soul.

Ecokids / Brieven uit Bamenda (2008)

Dordrecht & Bamenda

Lesmethode waarin thema’s uit Bamenda centraal staan. Er wordt contact gelegd
tussen basisschoolkinderen uit Dordrecht en Bamenda.

Women of Bamenda (2009)
Reis van 10 vrouwen uit Dordrecht naar Bamenda om de internationale vrouwendag
op 8 maart mee te vieren met vrouwenorganisaties uit Bamenda.

Bamenda Art (2009-2010-2011-2012)
Verkoop van schilderijen van de kunstenaars Elad Evan Mein en Angu Walters in
Dordrecht.

Uitwisseling met Albert Schweitzer Ziekenhuis (2011)
Stage van twee verplegers van het Mbingo Hospital uit Bamenda.

Youth project (2008) / Beroepsopleiding voor jongeren (2010-2011)
Het aanbieden van een opleiding aan jongeren in Bamenda die onvoldoende of geen

Bamenda

beroepsopleiding hebben gehad.

Mbingo School for the Deaf (2008-2009-2010-2011-2012)
School voor dove kinderen. O.a. realisatie slaapzaal), training leraren & bouw
keuken, realisatie eetzaal en computerruimte en stage student logopedie.
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Economie

Profilering van eigen
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Bevorderen contact
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Doelstelling

Versterking

Versterken lokaal
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stad/regio
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steden en inwoners
Projecten

Economie

Profilering van eigen

Cultuur

Bevorderen contact

Overig (hup)

Speerpunten
Duurzaamheid

Doelstelling

Wakka (2008-2009-2010-2011-2012)
Project voor meervoudig gehandicapten in Bamenda. Er wordt geldt ingezameld voor
operaties, opvang, begeleiding en kennisoverdracht.

Aids & Copaap (2008)
Samenwerking met de stichting Copaap om in Bamenda informatie te geven over
aids en mogelijkheden te bieden voor het testen en behandelen van mensen met
aids.

Keep Bamenda Clean (2008-2009)
Onderhouden van een goed functionerende afvaldienst in Bamenda.

Waterpompen & Waterleidingen (2008-2009-2010-2011)
De aanleg van diverse tappunten en waterleidingen voor drinkwater (grondwater) in
Bamenda.

Langaa onderzoeksinstituut (2009-2010-2011-2012)
Aanschaf boeken voor twee middelbare scholen en een bibliotheek.

Voorlichting aan blinde personen (2011-2012)
Geven van voorlichting over bijvoorbeeld aids aan blinde personen.
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Dordrecht ZA
Het onderstaande overzicht is opgesteld aan de hand van de activiteitenoverzichten van de stichting en informatie van de gemeente.
Verwachte indirecte bijdrage aan de doelstelling / inhoudelijk speerpunt.
Speerpunten
Versterking

Versterken lokaal

capaciteit en

democratisch

en begrip (Europese)
stad/regio

Activiteiten
in…

Dordrecht &
Dordrecht ZA

professionaliteit

bestuur in

eigen organisatie

ontwikkelingslanden

steden en inwoners
Projecten

Economie

Profilering van eigen

Cultuur

Bevorderen contact

Overig (hup)

Doelstelling

Duurzaamheid

Verwachte directe bijdrage aan de doelstelling / inhoudelijk speerpunt

Afhankelijk van

Gemeentelijke bezoeken en uitwisselingen

besproken
onderwerpen

Communicatie (2008-2009-2010-2011-2012)
Website en digitale nieuwsbrief

Zuid-Afrika avond (2008)
Avond voor vrijwilligers en geïnteresseerden van de stedenband. Het programma
bestond uit een film, foto expositie en een presentatie over de projecten in ZuidAfrika.

Zuid-Afrika plein – Rainbow festival (2008-2009-2010-2011)
Aanbieden van informatie en activiteiten rondom de stedenband voor jong en oud

Dordrecht

op het festival Rainbowpark.

Leskist Zuid-Afrika (2008)
Leskist over Zuid-Afrika met informatie over bijvoorbeeld geschiedenis, cultuur en
de natuur van Zuid-Afrika. Basisscholen kunnen deze leskist lenen.

Film over Dordrecht Zuid-Afrika (2008)
Inzet van een film over Dordrecht ZA (gemaakt door een stagiaire) tijdens
verschillende bijeenkomsten.

Dordtse Stedenbandenweek (2009-2010-2011)
Gasten uit partnersteden op bezoek in Dordrecht, activiteiten op het gebied van
kunst en cultuur.
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Versterking

Versterken lokaal

capaciteit en

democratisch

en begrip (Europese)
stad/regio

Activiteiten
in…

Projecten

Tuin Adoptie Plan (2010-2011-2012)
Actie om donateurs te werven om een moestuin in Dordrecht ZA te adopteren
zodat het moestuinproject kan worden voortgezet.

Stage uitwisselingsproject (2008-2009)
Het Wellant college en het Da Vinci college uit Dordrecht hebben in 2008 en
2009 de mogelijkheden voor samenwerking en stages onderzocht.

Kerkelijke uitwisseling / Zusterkerken (2008-2009-2010-2011-2012)
Onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden en het opstarten van kerkelijk
contact tussen een kerk in Dordrecht en een kerk in Dordrecht ZA.

Dordrecht &
Dordrecht
ZA

Penvrienden project (2008-2009-2010-2011-2012)
Kinderen van groep 7/8 schrijven brieven naar hun leeftijdsgenoten in Dordrecht
ZA. De kinderen krijgen dan ook gastlessen over Zuid-Afrika.

Afrika dag Da Vinci College (2010)
Stageproject is gestopt omdat geen geld kon worden vrij gemaakt voor
uitwisselingen. In Plaats daarvan is een Afrika dag georganiseerd.

Dordrecht meets Zuid-Afrika: Ondernemerschap (2012)
In 2012 is onderzocht waar kansen, mogelijkheden en risico’s liggen op het
gebied van ondernemerschap in Dordrecht ZA en als stichting het meest reëel is
om bij aan te haken ter ondersteuning.

Moestuinproject (2009-2010-2011-2012)
Inwoners van Dordrecht ZA verbouwen hun eigen groenten in hun eigen
moestuinen.

Dordrecht ZA

Local Economic Development (2009-2010-2011)
Training aan leden van ngo’s in Zuid-Afrika. Doel van de training is inzicht te
krijgen in de behoeften van uit de gemeenschap: Welke kennis/vaardigheden
willen ze verder trainen? In 2010 worden verschillende trainingen gehouden. In
2011 is contact gezocht met Yep!Afrika om een training- en
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begeleidingsprogramma op te zetten voor jonge ondernemers in Dordrecht ZA.

Field Band (2009-2010-2011-2012)
Kinderen / Jongeren in Dordrecht ZA krijgen muziek en dansles via de Field
Band.
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Hastings
Het onderstaande overzicht is opgesteld aan de hand van een overzicht van activiteiten in het kader van de stedenband.
Verwachte indirecte bijdrage aan de doelstelling / inhoudelijk speerpunt.
Speerpunten
Versterking

Versterken lokaal

capaciteit en

democratisch

en begrip (Europese)
stad/regio

Activiteiten
in…

Dordrecht &
Hastings

professionaliteit

bestuur in

eigen organisatie

ontwikkelingslanden

steden en inwoners
Projecten

Economie

Profilering van eigen

Cultuur

Bevorderen contact

Afhankelijk van

Gemeentelijke bezoeken en uitwisselingen

Uitwisseling
besproken
ervaringen
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Uitwisseling Orpheus Ensemble (2008-2011)
Bezoek Orpheus Ensemble aan Hastings Philharmonic Choir en vice versa in
verband metgezamenlijke concerten.

Kerstmarkt Dordrecht (2008-2009-2011)
Bezoek / Deelname Hastings Committee aan de Kerstmarkt te Dordrecht.

& Hastings

Overige bezoeken en uitwisselingen in Dordrecht

onderwerpen

Dordt in Stoom (2010)
Bezoek delegatie inwoners uit Hastings in het kader van ‘Dordt in Stoom’.

Dordrechts Mannenkoor (2011)
Benefietconcert Dordrechts Mannenkoor KNA aan Hastings ten behoeve van
projecten Hastings in Sierra Leone.

Marathon (2012)
Deelname Dordtse atleten aan de halve marathon van Hastings.

Hastings Urban Bikes (2012)
Deelname leden Tourclub ‘ De Mol’ aan de Hastings Urban Bikes.
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Overig (hup)

Doelstelling

Duurzaamheid

Verwachte directe bijdrage aan de doelstelling / inhoudelijk speerpunt

Recklinghausen
Het onderstaande overzicht is opgesteld aan de hand van een overzicht van activiteiten in het kader van de stedenband.
Verwachte indirecte bijdrage aan de doelstelling / inhoudelijk speerpunt.
Speerpunten
Versterking

Versterken lokaal

capaciteit en

democratisch

en begrip (Europese)
stad/regio

professionaliteit

bestuur in

eigen organisatie

ontwikkelingslanden

steden en inwoners
Activiteiten in…

Dordrecht &
Recklinghausen

Projecten

Economie

Profilering van eigen

Cultuur

Bevorderen contact

Overig (hup)

Doelstelling

Duurzaamheid

Verwachte directe bijdrage aan de doelstelling / inhoudelijk speerpunt

Afhankelijk van

Gemeentelijke bezoeken, uitwisselingen, conferenties en

Uitwisseling

ondernemersdelegaties.

ervaringen

besproken
onderwerpen

Dordtse Orchestvereeniging (2008)
Bezoek Dordtse Orchestvereeniging aan het Madrigalchor te Recklinghausen
en vice versa.

Bezoek delegatie inwoners uit Recklinghausen in het kader van ‘Dordt in
Stoom’.

Dordrecht & Recklinghausen

Overige bezoeken en uitwisselingen in

Dordt in Stoom (2008,2010,2012)

Harpschool Dordrecht (2008)
Bezoek delegatie Harpschool Dordrecht aan het Sommerfest te
Recklinghausen.

Operakoor Dordrecht (2008)
Bezoek Operakoor Dordrecht aan het Madrigalchor Recklinghausen.

Palmkermis Recklinghausen (2009)
Bezoek kermisexploitanten aan de Palmkermis Recklinghausen.

Dwars door Dordt loop (2009)
Deelname atleten uit Recklinghausen aan de Dwars door Dordt loop.

Uitwisseling scholieren (2009,2010,2011)
Uitwisseling tussen leerlingen van verschillende scholen in Dordrecht en
scholen in Recklinghausen.

Dordts Accordeon Centrum (2009,2011)
Bezoek delegatie Dordts Accordeon Centrum aan Recklinghausen en vice
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Versterking
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Activiteiten in…

Projecten
versa.

Duivenvereniging (2011)
Bezoek Taubenverein Recklinghausen aan Dordtse duivenvereniging ter
gelegenheid van 25 jaaruitwisselingen.
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Varna
Het onderstaande overzicht is opgesteld aan de hand van de activiteitenoverzichten van de stichting en informatie van de gemeente.
Verwachte indirecte bijdrage aan de doelstelling / inhoudelijk speerpunt.
Speerpunten
Versterking

Versterken lokaal

capaciteit en

democratisch

en begrip (Europese)
stad/regio

Activiteiten
in…

Dordrecht &
Varna

professionaliteit

bestuur in

eigen organisatie

ontwikkelingslanden

steden en inwoners
Projecten

Economie

Profilering van eigen

Cultuur

Bevorderen contact

Overig (hup)

Doelstelling

Duurzaamheid

Verwachte directe bijdrage aan de doelstelling / inhoudelijk speerpunt

Afhankelijk van

Gemeentelijke bezoeken en uitwisselingen

besproken
onderwerpen

Communicatie (2008-2009-2010-2011-2012)
Website en digitale nieuwsbrief ‘Varna Actueel’

Varna middag (2008)
Lunchbijeenkomst met bestuursleden van de stichting, leden van het comité van
aanbeveling en een gemeentelijke delegatie uit Varna.

Varna plein – Rainbow festival (2008-2009-2010)
Aanbieden van informatie en activiteiten rondom de stedenband voor jong en oud
op het festival Rainbowpark.

Dordt danst (2008)
Dordrecht

Aparte dansavond met volksdansvereniging Machar en Bulgaarse studenten uit
Varna.

Dordtse Stedenbandenweek (2009-2010-2011)
Gasten uit partnersteden op bezoek in Dordrecht, activiteiten op het gebied van
kunst en cultuur.

Bulgaarse culturele dag ‘Baba Marta’ (2010-2012)
Een dag met een informatief en cultureel programma over Bulgarije en over
projecten van de stedenband.

Bulgaarse dag tijdens het evenement Dordtse Talenten (2011)
Een dag met een informatief programma over Bulgarije en over projecten van de
stedenband.
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Versterking

Versterken lokaal

capaciteit en

democratisch

en begrip (Europese)
stad/regio

Activiteiten
in…

Projecten

Project Baba Marta bij Openbare Basisschool de Keerkring (2012)
Organisatie van het Bulgaarse lentefeest Baba Marta in basisschool De
Keerkring.

Workshop en lezing Baba Marta (2012)
Organisatie van een lezing en workshop in het wijkcentrum De Admiraal.

Workshop Bulgaars koken op Yulius onderwijslocatie Het Tij VSO
(2012)
Workshop met kinderen van de school Het TIJ VSO in Dordrecht om kinderen
van deze school in contact te brengen met de Bulgaarse traditionele keuken.

Stage programma in Varna en Dordrecht (2008-2009-2010)
Stages voor leerlingen uit Varna in Dordrecht en vice versa.

Handelsuitwisseling (2008)
Dordrecht &
Varna

In november was er een handelsdelegatie van 13 afgevaardigden vanuit de
maritieme handelssector van Varna in Dordrecht voor een handelsconferentie.

Project comparative education (2008-2010)
Docenten van de pabo hebben een bezoek gebracht aan Varna om te werken
aan een plan voor een meerjarig samenwerkingstrajecttussen de universiteit in
Varna, een universiteit in Turkije en de hogeschool zelf.

Villa Riviera (2008-2009-2010-2011-2012)
Activiteitencentrum voor gehandicapten in Varna.

Verslavingszorg (2009-2010)
Adviesrelatie tussen verslavingszorginstanties in Dordrecht en Varna. Verdiepen

Varna

in bestaande problemen, uitwisseling van ervaringen en kennis.

Ecotoerisme (2009-2010)
In 2009 is een eerste aanzet gegeven om iets te doen aan ecotoerisme in
Bulgarije. In 2010 zijn verdere contacten gelegd en onderzocht welke subsidie
mogelijkheden er zijn.
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Postbus 4175
3006 AD Rotterdam
Nederland

Watermanweg 44
3067 GG Rotterdam
Nederland

T 010 453 88 00
F 010 453 07 68
E netherlands@ecorys.com

W www.ecorys.nl

Sound analysis, inspiring ideas
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