
6PUM zendt professionals uit naar ontwikkelingslanden

Het geheim van de 
senior-expert

‘Vijftig jaar ontwikkelingshulp heeft niets uitgericht.’ Geklaagd over falend

ontwikkelingsbeleid en vermorste miljoenen wordt er volop. Een verademing

zijn daarom de succesverhalen waarmee Nederlandse senior-experts,

PUMmers, thuiskomen. Dwars tegen de trend in om vooral gebruik te

maken van lokale professionals, trekken zij er juist op uit. Al bijna dertig

jaar lang – en met succes, zo lijkt het. Wat is hun geheim?

E L L E N  D E  V R I E S

Na je pensioen overwinteren aan de Costa del Sol of mijmerend wegzinken in
de bruinlederen bank met het fotoboek op schoot? Da’s niks voor de senioren
die bij PUM, de organisatie van Nederlandse senior-experts, in de overvolle
kaartenbakken staan. PUM is naar eigen zeggen Europa’s grootste uitzend-
bureau van professionele senior-experts, die in de wandeling PUMmers wor-
den genoemd: gepensioneerden of vroeggepensioneerden tussen de 50 en 70
jaar. Met in hun backpack zorgvuldig opgebouwde kennis van decénnia trek-
ken zij naar de minder welvarende streken om er adviezen te geven aan het
midden- en kleinbedrijf en aan organisaties die deze branche ondersteunen.
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BIJNA DERTIG JAAR PUM

De overheid en werkgeversvereniging NCW namen in 1978 het initiatief tot de oprichting van ‘PUM Nederlandse

senioren-experts’. Sinds 1997 is PUM een zelfstandige stichting, maar nog altijd nauw verbonden met de inmiddels

gefuseerde werkgeversvereniging VNO-NCW. PUM kreeg in 2004 ongeveer 11 miljoen euro subsidie, in hoofdzaak

van de ministeries voor Ontwikkelingssamenwerking (7,6 miljoen) en Economische Zaken (2,5 miljoen). Met China

is de afspraak gemaakt dat de Chinese overheid zelf bijdraagt in de transportkosten. Voor Suriname geldt eenzelfde

constructie wat betreft een aantal projecten; daarnaast ontvangt Suriname ook PUM-hulp in het kader van ontwik-

kelingssamenwerking. De organisatiekosten van PUM bedragen jaarlijks bijna 2 miljoen euro.

Het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking subsidieert projecten in de ‘echte’ ontwikkelingslanden in Afrika,

Azië en Latijns-Amerika. Het ministerie van Economische Zaken richt zich vooral op Rusland, Midden- en Oost-

Europa. In 2004 werden in in Azië 675 projecten uitgevoerd, in Centraal- en Oost-Europa (inclusief Rusland) 621,

in Afrika 354 en in Latijns-Amerika 193.
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Jaarlijks worden zo’n tweeduizend PUMmers uitgezonden naar 82 landen om
collega’s bij te staan. Voor nop. Alleen reis- en verblijfkosten worden vergoed.
Sommige PUM-adviseurs hebben een carrière achter de rug als manager of
bedrijfsleider, maar het kan ook gaan om bakkers, landbouwers, meubelmakers,
noem maar op... Zelfs ex-directeuren van grote bedrijven – ongetwijfeld een
forse bonus en glimmende leaseauto gewend – bieden hun diensten om niet aan.
In Nederland zijn organisaties ter uitzending van echte vrijwilligers naar
ontwikkelingslanden allang verdwenen; alleen PUM is overgebleven, zegt
Paul Hoebink, hoofddocent ontwikkelingsvraagstukken aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen in het PUM Jaarboek 2005. Er zijn weliswaar enkele
organisaties die zeggen zich op dat vlak te begeven, maar volgens Hoebink
dienen die vooral ‘als opleidingsmogelijkheid voor jonge deskundigen’; dat
zijn meer stagebureaus dan vrijwilligersorganisaties. En aan groentjes die om
hun cv wat op te fleuren tegen een geringe betaling ontwikkelingslanden als
proeftuin gebruiken, is weinig behoefte. Zoals er ook weinig behoefte is aan
welwillende ‘ramptoeristen’. Toen de tsunami Zuidoost-Azië overspoelde,
bleken toegesnelde vrijwilligers vooral in de weg te lopen. Vanuit datzelfde
gevoel van ik-wil-zo-graag-goed-doen stuurden de mensen thuis containers
vol spullen naar het rampgebied. Soms zelfs skipakken! Zojuist aan de golven
ontsnapte kinderen werden nu bedolven onder de knuffels.
Vrijwilligerswerk mag geen vrijbrief zijn voor amateurisme, kritiseert Hoeben.
Juist daarin onderscheidt zich volgens hem PUM. De senior-experts zijn dan
weliswaar vrijwilligers, maar amateuristisch of onervaren zijn ze allerminst.
Dat maakt het grote verschil. Illustratief in dat opzicht is misschien wel dat
PUMmers pas in actie kwamen in het door de tsunami getroffen gebied, toen
de eerste hulpfase voorbij was. Dit vanuit de gedachte: er zijn al genoeg uit-
stekende organisaties ter plekke om de directe nood te lenigen. Nu de fase van
de wederopbouw is aangebroken, meldt PUM zich om op een gerichte manier
ontbrekende kennis aan te vullen. Zo gaat men assisteren bij het herstel van
verwoeste rijstvelden.

Toerisme

Wie PUMmers spreekt, de nieuwsbrieven van de organisatie leest en de site
bezoekt, treft jubelverhalen aan. Neem het verhaal van het stadje Cobán in
Guatemala. De burgervader van Cobán vroeg PUM hem te helpen bij het pro-
fessionaliseren van de plaatselijke VVV. Dit om de dalende inkomsten uit de
koffieteelt te compenseren en te voorkomen dat boeren al te driest het regen-
woud omkapten om hun landbouwactiviteiten uit te breiden in de hoop op
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extra inkomsten. Waarom niet ecotoerisme en kamperen bij de boer, bedacht
de burgemeester listig. Twee vliegen in één klap: behoud van het regenwoud
én inkomsten. Willem Reynders, expert op het gebied van toerisme, werd uit-
genodigd ecotoerisme en kamperen bij de boer handen en voeten geven. Drie
keer reisde Reynders af naar Cobán. Op verzoek gaf hij ook advies over promo-
tie en beursdeelname in het buitenland. Dat resulteerde in een eigen stand op
de jaarlijkse vakantiebeurs in de Utrechtse Jaarbeurshallen. Wisten in 1999
slechts een kleine dertig Nederlanders de weg naar Cobán te vinden, in 2004
was dat aantal al gestegen tot ruim zeshonderd.
Of neem Abey Cooray, eigenaar van meubelfabriek A.T. Cooray & Sons in
Sri Lanka. Hij deed een beroep op de PUMmer en meubelmaker Frans
Oosterbosch om een productieprobleem op te lossen. Oosterbosch adviseerde
speciaal gereedschap te gebruiken en opbergrekken te maken, maar stelde
tevens de vraag: waarom maken jullie alleen maar meubels op maat? Op aan-
raden van Oosterbosch ging Cooray zich meer op massaproductie richten.
Dat bleek een schot in de roos met als resultaat hogere productie en een
grotere winstmarge.
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Maar niet elke PUMmer kwam, zag en overwon. ‘Natuurlijk mislukt er ook
wel eens wat,’ zegt oud-PUMmer en thans landencoördinator Centraal-Rusland
en Pakistan, Leen Hanenberg. ‘In Rusland bijvoorbeeld moet je niet te veel
tijd laten verstrijken tussen aanvraag en uitvoering. Niet langer dan één of
twee maanden. Anders loop je de kans dat iemand anders in het bedrijf inmid-
dels de leiding heeft.’ Hij herinnert zich het voorval dat een net gearriveerde
PUMmer te horen kreeg dat de baas zijn biezen had gepakt; de overgeblevenen
dachten: wat moeten we met die PUMmer?

Duidelijke formule

Ook PUMmer Coen Augustijn, gepensioneerd veearts, heugt zich een minder
succesvolle uitzending in een interview met De Volkskrant (15-11-2004). Hij
was ‘ingevlogen’ om een melkfabriek te Liuzhou in China te adviseren. De
fabriek had ter verbetering van de melkproductie zwartbont vee aangekocht,
maar wist niet goed hoe ermee om te gaan. Zieke koeien scheiden, anders raken
de anderen ook besmet, waarschuwde de veearts. Zijn advies werd jammer
genoeg in de wind geslagen. De melkers van de staatsboerderij worden per liter
betaald. Een koe apart zetten, impliceert apart melken. Niet met de machine,
maar met de hand. Meer werk. Minder geld. De Chinezen volgden wél deels
zijn raad op een nieuwe melkmachine te kopen. Niet in Nederland zoals hij
had geadviseerd, maar in China zelf: ‘Veel goedkoper!’
Maar over het algemeen slaat de balans positief uit, meent Leen Hanenberg.
‘We bestaan ook al 27 jaar. We voeren tweeduizend projecten per jaar uit. Als
het niet werkte, dan was het programma allang doodgebloed.’ Het succes van
PUM is te danken aan de duidelijke formule: de boer helpt de boer, de land-
bouwer de landbouwer en de manager de manager, zonder tussenkomst van
een ontwikkelingsorganisatie of stroperige overheid. Als vakgenoten spreken
ze dezelfde taal. De criteria van bedrijven die in aanmerking komen voor gratis
advies zijn bovendien duidelijk omschreven. PUM richt zich op het midden-
en kleinbedrijf, maar niet op eenmans- of zieltogende familiebedrijfjes. Dat zet
te weinig zoden aan de dijk. PUM wil met haar steun meer werkgelegenheid
genereren, de economische groei van een land stimuleren en zo mogelijk
handelsrelaties met het buitenland bevorderen. ‘Daarom moet een bedrijf een
beetje body hebben,’ verklaart Erlijn Logtenberg, hoofd van de afdeling
analyse en monitoring.
Logtenberg heeft de criteria nog eens op een rijtje gezet: ‘Een bedrijf moet
minimaal uit tien en mag maximaal uit duizend werknemers bestaan. De
omzet mag niet hoger zijn dan vijftig miljoen euro. Daarnaast moet een
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bedrijf voor minstens de helft lokaal eigendom zijn; multinationals worden
niet geholpen. Overheidsbedrijven evenmin. En de bedrijven moeten langer
dan twee jaar bestaan.’ Maar het gaat natuurlijk wel om armlastige bedrijven
die geen consultant kunnen betalen, voegt ze toe. ‘We komen niet in het
vaarwater van andere consultants.’

Advies van een bergbeklimmer

Om aanvragers te assisteren bij het formuleren van hun aanvraag heeft PUM
wereldwijd ruim tweehonderd lokale vertegenwoordigers aangesteld. Die zijn
in tegenstelling tot de senior-expert niet gepensioneerd, maar werken en
beschikken dientengevolge over een netwerk. Meestal is de lokale vertegen-
woordiger een local, soms een Nederlander. De lokale vertegenwoordiger
werft klanten, adverteert en maakt reclame voor PUM op beurzen. Hij wordt
geacht een aantal PUM-projecten per jaar binnen te slepen en verdient zo een
zakcentje bij. En is de lokale vertegenwoordiger te enthousiast – per slot van
rekening is het zakcentje dat hij in de ogen van Nederlanders verdient voor
hem vaak een substantieel loon – dan is er nog de landencoördinator die 
zonodig op de rem trapt. De landencoördinator, een oud-PUMmer en 
vrijwilliger, bezoekt tweejaarlijks de lokale vertegenwoordiger om samen
bedrijven langs te gaan die mogelijk geïnteresseerd zijn in PUM. Ook bedrij-
ven waar PUM al diensten heeft verleend, worden aangedaan. Als zo’n bedrijf
opnieuw een aanvraag doet, dan worden evaluaties en debriefings erop nagesla-
gen en wordt gekeken: zijn adviezen uit het verleden opgevolgd? De Chinese
zuivelfabriek zou voor een follow-up duidelijk niet in aanmerking komen.
Is aan de bedrijfscriteria voldaan en heeft de landencoördinator de haalbaar-
heid getoetst, dan kijkt de sectorcoördinator (eveneens een vrijwilliger) die
gespecialiseerd is in de bedrijfstak naar de probleemstelling: kan ik op basis
daarvan een expert vinden? Bij een eensluidend ‘ja’ wordt een PUMmer
gezocht. Als er in het ruim gesorteerde bestand van circa vierduizend experts
geen geschikte senior gevonden wordt, kan het voorkomen dat een expert die
nog niet gepensioneerd is gevraagd wordt de klus te klaren. Zo werd een jonge
bergbeklimmer aangezocht om een reddingsteam in Malawi te instrueren hoe
afgedwaalde en verkleumde bergbeklimmers weer heelhuids beneden te krij-
gen.
Slechts drie procent van de aanvragen wordt afgeblazen, antwoordt Hanenberg
desgevraagd. ‘Gisteren vergaderden we over een Pakistaans bedrijf dat appara-
tuur vervaardigt ter verwerking van menselijk medisch afval. Er was vraag naar
een PUMmer om de bestaande apparatuur te verbeteren. Maar toen de
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PUMmer telefonisch contact zocht, bleek dat ze eigenlijk een ontwerper voor
nieuwe apparatuur zochten. Dat valt buiten ons doel. Een nieuwe installatie
kunnen ze gemakkelijk zelf op de commerciële markt bestellen.’

Cv’s stromen binnen

Dagelijks stromen de cv’s van senioren binnen. Vreemd genoeg gelden hier
geen strenge selectiecriteria. Hoofd analyse en monitoring Logtenberg:
‘Tegenwoordig weigeren we wel eens experts om reden dat we al veel uit die
sector hebben. Maar we maken geen selectie op persoonlijke kwaliteiten. Het
selecteert zichzelf vaak uit: mensen die veel netwerken hebben, veel gereisd
en al advieswerk hebben gedaan melden zich aan.’ Landencoördinator
Hanenberg: ‘Nieuw ingeschreven PUMmers volgen in Den Haag een voor-
lichtingsmiddag, waar wordt verteld wat ze kunnen verwachten in een van de
82 landen. Je moet in principe bereid zijn overal naartoe te gaan. Als de sector-
coördinator heeft afgesproken: die PUMmer gaat naar Rusland of Pakistan,
dan kom ik als landencoördinator in beeld. Ik geef uitleg over het klimaat,
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gewoonten, eten en drinken, etc.’ Hij merkt wel dat PUMmers in vergelijking
met tien jaar terug meer noten op hun zang hebben. ‘Er zijn mensen die zeg-
gen: “Ik wil niet in mei naar Pakistan, dan is het 40 graden en veel te heet.”
Dan is het graag of niet. Maar ook dat selecteert zichzelf uit.’ Op paternalisme
heeft hij zijn mensen zelden betrapt: ‘De meesten zijn uit het goede hout
gesneden en zijn vanuit hun binnenste bereid echt behulpzaam te zijn. Het
komt natuurlijk wel eens voor dat je zegt: die PUMmer nooit meer. Als er wat
voorgevallen is, dan krijgt ie een sterretje achter zijn naam. Ik heb eens mee-
gemaakt dat een PUMmer zich lam dronk. Ik waarschuw de PUMmers
tevoren: Russen drinken niet zelden de hele dag door wodka. Ook op het
werk. Maar jij moet dat natuurlijk niet doen.’
De uitzending naar Midden- en Oost-Europa duurt minimaal zeven dagen,
naar ontwikkelingslanden minimaal tien dagen en maximaal drie maanden.
Hanenberg: ‘Het is moeilijk om mensen voor een langere periode te krijgen.’
Maar is zeven dagen eigenlijk niet veel te kort? Hanenberg: ‘Dat hangt af van
de vraag. Soms heb je aan een handvol dagen genoeg en kan het bedrijf dan
al met zinvolle aanbevelingen aan de slag. Kenmerk van veel ontwikkelings-
landen is dat dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, daar een eye-opener
zijn. Een bierbrouwerij in Rusland leverde te weinig productie. Het brouw-
proces was goed, maar het eindproduct niet. Dan kan het zijn dat de machine
niet goed gereinigd wordt, de filters verstopt zijn, water niet aan zuiverings-
eisen voldoet. Zulke zaken kun je snel constateren. Maar soms is het zo dat de
logistiek van een werkvloer niet goed is, apparaten niet goed op elkaar afgesteld
zijn. Dat kost veel meer tijd.’

Goudakaas

Zuivel- en kaasexpert Klaas Bosma hielp de Russische zuivelfabriek met
de poëtische naam Uva Moloko met de introductie en productie van een
Goudakaas. Ook wilde de fabriek advies om bestaande productieprocessen
te verbeteren en nieuwe technologie te introduceren. ‘In feite was meer nodig
dan gedurende een aantal PUM-missies gerealiseerd kon worden,’ zegt Bosma.
Het opbouwen van een vertrouwensband is belangrijk en dat kost tijd, is zijn
ervaring. ‘Ze moeten de overtuiging krijgen dat je ze echt vooruit kunt helpen
met nieuwe dingen. Als je in de praktijk het positieve effect van een advies
kunt laten zien, wordt dat wel opgevolgd.’ Maar, waarschuwt hij: ‘Verwacht
niet te snel te kunnen scoren, dat draait meestal op een teleurstelling uit.’
Bosma bezocht de zuivelfabriek vijf keer in missies van tien tot veertien dagen
en is nu bezig met een omvangrijk nieuw kaasproject, waarbij de fabriek uit-
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eindelijk zal voldoen aan westerse maatstaven. De hulp die PUM biedt is wel
eindig. Logtenberg: ‘Vanaf de vijfde missie naar een bedrijf moet de landen-
coördinator een afrondingsplan overleggen.’ Bosma – inmiddels boven de 70
en dus uitgeschreven als PUMmer – gaat nu op eigen initiatief naar Rusland;
het bedrijf betaalde al zijn verblijfkosten, maar nu ook de reiskosten. ‘Voor
mijn gevoel is een missie niet geslaagd als er geen vervolg komt,’ zegt Bosma.
Maar dat kan er ook mee te maken hebben dat je graag het resultaat van je
adviezen met eigen ogen aanschouwt.
Expert ontwikkelingsvraagstukken Paul Hoebink zegt in het PUM-jaarboek dat
het per saldo moeilijk is de invloed van de uitzendingen te evalueren. Want wat
is het gevolg van de aanwezigheid van de deskundige en wat is het natuurlijke
gevolg van het sociaal-economische klimaat in het land? ‘Een deskundige is in
veel gevallen een katalysator, maar het is moeilijk aan te duiden of hij of zij
exclusief verantwoordelijk is voor een ontwikkeling. Misschien zou een organi-
satie of het bedrijf in kwestie een of twee jaar later zelf op dezelfde ideeën zijn
gekomen,’ aldus Hoebink. Logtenberg van PUM beaamt dat resultaten moei-
lijk meetbaar zijn. Uit evaluaties en debriefings blijkt wel dat de PUMmers
vooral bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van bestaande producten.
En niet zelden leidt het bezoek van de PUMmer tot grotere export.
Met cijfers valt te staven dat in toenemende mate handelsrelaties ontstaan
tussen Nederland en de PUM-bedrijven. Het Ministerie van Economische
Zaken dat veel PUM-projecten subsidieert in Midden- en Oost-Europa, wrijft
zich vergenoegd in de handen bij het zien van deze trend. Niet zonder trots
meldt Logtenberg dat 31 procent van de bezochte bedrijven zakelijke contac-
ten met Nederlandse bedrijven onderhoudt. ‘Het streven was 25 procent. Nu
wil Economische Zaken de doelstelling opschroeven naar 50 procent, maar dat
is voor PUM geen doel op zich. Het moet niet the other way around zijn om onze
economische belangen te behartigen; het gaat om economieën die het minder
hebben dan wij.’ Dat vindt ook Leen Hanenberg. ‘Je probeert een land te hel-
pen, vervolgens werkgelegenheid te creëren en als er dan handelscontacten uit
ontstaan is dat mooi. Als Economische Zaken op een gegeven moment 40
procent nastreeft, moet PUM wel zeggen: dit is de limit. Anders doe je je doel-
stelling geweld aan. We zijn primair ontwikkelingshulp aan het bieden. Als je
op een percentage van vijftig tot zestig procent komt, ben je aan het acquireren
voor het eigen bedrijfsleven.’
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Uva Moloko

Is er reden om daarvoor te vrezen? Rusland bijvoorbeeld baat de hulp voor-
alsnog ten eigen voordele uit. Het land dat kan bogen op een groot aantal uni-
versitair gevormden, weet toch de weg naar PUM moeiteloos te vinden. Omdat
de hulp bijna gratis is? Landencoördinator Rusland Leen Hanenberg meent:
‘Russen vertrouwen elkaar vaak niet.’ Ook is het zo dat consultancy een onbe-
kend fenomeen is in Rusland. Logtenberg vult aan dat het land dat moest
overschakelen van een plan- naar een markteconomie, daarmee nog niet ten
volle vertrouwd is. ‘We krijgen uit die regio veel aanvragen over marketing-
problemen en oriëntatie op de Europese Unie.’
Maar de lage kosten worden volgens PUMmer Klaas Bosma óók als belangrijk
voordeel gezien. Directeur Marina Starovoitova van de zuivelfabriek Uva
Moloko die door Bosma werd bijgestaan, zegt zelf: ‘Nederlandse specialisten
hebben meer mogelijkheden om problemen op te lossen, doordat ze geavan-
ceerder zijn toegerust. Uiteindelijk waren wij er ook wel uitgekomen, maar de
PUMmer beschikte over een bredere praktische kennis en was daardoor een
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grote hulp. We konden veel fouten vermijden en problemen oplossen met
minder materiaalkosten. Natuurlijk hebben we in Rusland ook experts, maar
we hebben geen professionals die ervaring hebben met de productie van
Goudse kaas.’
De meeste aanvragen komen overigens uit Azië, maar in Afrika – het continent
dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rusland kampt met een tekort aan hoger
opgeleiden – blijft de vraag achter. Hoofd analyse en monitoring Logtenberg:
‘De aanvragen uit dat continent lopen stroef. Oorlogen spelen daarbij een rol.
Soms zijn bedrijven overgehaald de aanvraag in te vullen, maar gaat het project
toch niet door. Bovendien is het midden- en kleinbedrijf hier dikwijls moeilijk
te traceren. Ondernemers zijn vooral bezig met overleven.’
Afrikanen zijn – blijkbaar anders dan de Chinezen of Russen – volgens
Logtenberg lastig te overtuigen van het nut van PUM en achterdochtig wat
betreft gratis hulp. In Afrika moet meer reclame worden gemaakt, concludeert
ze. Want Afrika is ‘prioriteitsland’, niet alleen voor het ministerie voor Ont-
wikkelingssamenwerking (de belangrijkste geldschieter van PUM), maar ook
voor PUM zelf. Wat Afrika betreft staat het succesvolle PUM nu voor hetzelfde
probleem als de donorregering: om ook in dit meest achtergebleven continent
van de wereld verschil te maken.
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