
April 2013

HET ‘GLOBAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING’ ➔

SHELL IN NIGERIA 

HET ‘GLOBAL MEMORANDUM 
OF UNDERSTANDING’

Nieuwe manier van samenwerken met de bevolking 
The Shell Petroleum Development Company (SPDC) en haar joint 
venture-partners (SPDC JV) investeren jaarlijks in maatschappelijke 
projecten en programma’s ten behoeve van plaatselijke bevolkings-
groepen, voornamelijk in de Nigerdelta. De eerste investeringen 
betroffen ontwikkelingsprogramma’s in de landbouw aan het begin 
van de jaren zestig . Deze zijn in de loop van de jaren uitgebreid 
met programma’s voor gezondheidszorg, wegen en andere civiele 
infrastructuur, waterprojecten, kleine ondernemingen en scholing. 
Honderdduizenden mensen profiteren daarvan. In de loop der jaren 
heeft SPDC de manier verbeterd, waarop het projecten met lokale 
gemeenschappen uitvoert. In 2006 heeft SPDC een nieuwe manier 
van samenwerken met de lokale bevolking ingevoerd: het zogeheten 
Global Memorandum of Understanding (GMoU). Deze GmoU’s  
vormen een belangrijke verschuiving in benadering en leggen het 
accent op meer transparante processen met een betere financiële 
verantwoording, regelmatig overleg met de lokale bewoners,  
duurzaamheid en conflictpreventie.

Aan het eind van 2012 had SPDC met 33 GmoU-clusters overeen-
komsten voor in totaal 349 leefgemeenschappen getekend. Dat is 
ongeveer 35 procent van het aantal lokale gemeenschappen rondom 
onze activiteiten in de Nigerdelta. In 2012 waren in totaal 723 pro-
jecten met GMoU (inclusief specifieke GmoU-projecten) met succes 
afgerond. Tot nu toe is in totaal voor meer dan 117 miljoen dollar 
(alleen al in 2012 meer dan 30 miljoen) aan GmoU-projecten en –
programma’s uitgegeven. Negen van de 33 zogenoemde Cluster 
Development Boards zijn uitgegroeid tot officiële stichtingen, die nu 
financiering van derden krijgen.

Hoe werkt het? 
Een GMoU is een schriftelijk akkoord tussen SPDC en een groep (of 
cluster) van verscheidene leefgemeenschappen. Clusters zijn geba-
seerd op het lokale bestuur of op stam- of historische banden, zoals 
aangegeven door de overheid van de betreffende staat. De bestuurs-
structuren zijn duidelijk omschreven, met een uit tien personen be-
staande Community Trust (afkomstig uit de leefgemeenschappen), 
een Cluster Development Board (CDB) en een Stuurcommissie onder 
voorzitterschap van de overheid van de betreffende staat. De CBD 
fungeert als het belangrijkste toezichthoudende en bestuurlijke or-
gaan, dat zorgt voor de uitvoering van projecten en het opstellen 
van plannen en programma’s.

De CBD neemt de besluiten en het GMoU stelt vertegenwoordigers 
van de staats- en de lokale overheid, SPDC, non-profitorganisaties 
(zoals ontwikkelings-NGO’s) in staat om te vergaderen onder auspi-
ciën van de CDB als bestuursorgaan.

Op basis van zo’n GMoU besluiten de leefgemeenschappen wat 
voor ontwikkeling zij willen, terwijl SPDC namens zijn joint ventu-
re-partners vijf jaar lang voor verzekerde financiering zorgt. Zo be-
schikken de leefgemeenschappen over een stabiele en betrouwbare 
geldstroom zodra zij aan het uitvoeren van hun ontwikkelingsplan-
nen beginnen. SPDC biedt ook toegang tot ontwikkelingsdeskundi-
gen die op de projectuitvoering toezien en de CDB’s helpen om uit te 
groeien tot functionele stichtingen voor gemeenschapsontwikkeling. 
Dit systeem vervangt de eerdere praktijk, waarbij SPDC honderden 
afzonderlijke ontwikkelingsprojecten met individuele leefgemeen-
schappen overeenkwam en die rechtstreeks en afzonderlijk aanstuur-
de. De GmoU’s hebben onder de gemeenschappen een sterker ge-
voel van medezeggenschap en trots teweeggebracht. Zij zijn nu zelf 
verantwoordelijk voor de uitvoering van hun projecten. Met zijn 
transparantie en financiële verantwoording vormt het GmoU-model 
een goed platform voor andere lokale en internationale donorinstan-
ties om ontwikkelingsprojecten rechtstreeks via de CDB’s te financie-
ren.

GmoU’s zijn inmiddels zeer populair onder de plaatselijke bevol-
kingsgroepen. Grotere zeggenschap leidt tot betere projecten, duur-
zaamheid en meer vertrouwen. GmoU’s voorzien in een beter geor-
ganiseerd contact met de gemeenschap en een mechanisme om 
klachten af te handelen en conflicten op te lossen. Ook waarborgen 
zij een hoog niveau op het vlak van transparantie, inclusiviteit en 
accountability. Elk GmoU-aspect wordt uitgevoerd samen met ge-
meenschappen en zo’n twaalf faciliterende non-profitorganisaties. De 
laatste zorgen voor de promotie en communicatie van het GmoU-mo-
del onder de gemeenschappen en voor de ontwikkeling van de ken-
nis en kunde van CDB-leden op het gebied van gemeenschapsont-
wikkelingsprocessen. Ook waarborgen zij de kwaliteit van 
oplevering van GmoU-projecten en –programma’s.

Successen 
Met het model zijn grote successen geboekt. Hier volgen enkele voor-
beelden.
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nal Development (USAID) en de Foundation for Partnership Initiative 
in de Nigerdelta (PIND). Het geld is gebruikt voor een zogenoemd 
capaciteitsopbouwprogramma — “Add Their Voice to the Budget” 
(ATVB) — voor alle GMoU-clusters in Bayelsa State. Dit programma 
was erop gericht om de GMoU-clusters de relevante vaardigheden te 
geven die voor vreedzaam overleg nodig zijn. Het vormt een aanvul-
ling op de overheidsinspanningen bij het plannen en uitvoeren van 
de ontwikkelingsagenda voor de diverse gemeenschappen. In totaal 
hebben 61 vertegenwoordigers uit de GMoU-clusters, waaronder 
ook jongeren, vrouwenleiders en traditionele heersers de ATVB-oplei-
ding voor budgetbewaking en ‘advocacy’ vaardigheden met succes 
gevolgd.

Gebruik makend van de Oyigbo Cluster GMoU, in Rivers State, als 
GmoU-platform en structuur ontwikkelt het gas- en elektriciteits-bedrijf 
bij Afam praktische vaardigheden en lokale betrokkenheid met be-
hulp van een tweejarige opleiding voor vijftien afgestudeerde techni-
ci uit de gemeenschappen rondom de Afam VI-elektriciteitscentrale. 
Dit is de eerste fase van een tweeledig, vierjarig opleidingsprogram-
ma voor in totaal dertig van dergelijke jongeren. De opleiding richt 
zich op operaties en onderhoud van de elektriciteitscentrale en de 
bijbehorende installaties.

Een beter bestaan 
De Nembe Bassambiri Development Foundation in Bayelsa State 
heeft een deel van zijn GmoU-gelden gebruikt om een groot drinkwa-
terprobleem in de Okipriri-gemeenschap op te lossen. Het water uit 
de dorpsput had een hoog ijzer- en zoutgehalte. Toen het werk klaar 
was, zijn de watermonsters twee maal onderzocht in het laboratori-
um van SPDC en bleek het water te voldoen aan de kwaliteitseisen 
zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die stelt. Het Okipi-
ri-waterprogramma is goed voor 10.000 liter water per dag.van 
dergelijke jongeren. De opleiding richt zich op operaties en onder-
houd van de elektriciteitscentrale en de bijbehorende installaties.

Betere economische positie 
In 2009 startte de Shell RA GMoU-cluster in Rivers State de moderni-
sering van de Rumuibekwe-markt in Port Harcourt door het verschaf-
fen van negentig open marktkramen, toiletten en drinkwatervoorzie-
ning voor de buurt. Een onafhankelijke evaluatie van het project van 
eind 2012 laat zien dat de leefsituatie van de gemeenschap en zijn 
omgeving aanzienlijk verbeterd is. Het project een hoog economisch 
rendement op. Zo heeft de markt gezorgd voor directe werkgelegen-
heid voor ongeveer driehonderd vrouwen. Het vergelijkingsonder-
zoek uit 2009 wees op een armoedepercentage van 50%, vooral 
onder vrouwen, maar dit percentage is inmiddels sterk terugge-
bracht. Andere spin-offs van de markt zijn onder meer restaurants 
annex voedselzaken, bedrijfjes die banden repareren, microkrediet-
programma’s, kapsalons, modeontwerpers en kleermakers. Vanwege 
het grote aantal voertuigen dat dagelijks naar de markt rijdt, heeft de 
regering van Rivers State de weg naar de markt weer in goede staat 
gebracht. De bevolkingstoename rond het gebied heeft geleid tot de 
plaatsing van een nieuwe transformator van 500 kW, die door de 
gemeenschap en het bedrijfsleven is besteld en wordt gebruikt.

De Degema 3 Cluster Development Foundation in Rivers State heeft 
samen met Skye Bank in 2010 een transportplan gelanceerd met als 
naam Transport-to-Wealth. Volgens dit plan konden honderd jonge 
mannen en vrouwen aan een splinternieuwe taxi op leasebasis ko-
men. Na een eerste aanbetaling werden ze eigenaar van de auto’s. 
Ze betalen de auto’s af met geld uit hun bedrijfswinst. In totaal is 
voor dit project circa 1,5 miljoen dollar uit door SPDC geleverde 
GmoU-middelen gebruikt.

Opbouw van kennis en ervaring 
In het kader van het ADVANCE-programma (Advocacy, Awareness 
and Civic Empowerment) ontving de Nembe City Development Foun-
dation (NCDF) in Bayelsa State in totaal 90.000 dollar van een part-
nership tussen PACT Nigeria, het Amerikaanse Agency for Internatio-

Wij hanteren een participatiebenadering om de dialoog te verbeteren en om leefgemeenschappen te helpen hun eigen  
ontwikkeling te sturen

VORIGE METHODE
Veel bilaterale overeenkomsten met 
afzonderlijke leefgemeenschappen

SDPC neemt rechtstreekse 
verantwoordelijkheid voor ontwikkeling

Beperkte capaciteitsopbouw

GMOU METHODE
Eén overeenkomst met cluster van 
leefgemeenschappen

Leefgemeenschappen nemen de 
belangrijkste besluiten

Bouwt lokale capaciteit op om eigen 
ontwikkeling te stimuleren

RESULTAAT
 Representatiever en transparanter contactorgaan
 Bevordert cohesie en samenwerking

 Grotere lokale verantwoordelijkheid en   
 verantwoordingsplicht
 Grotere participatie, ook door vrouwen

 Stimuleert innovatie en kennis
 Creëert platform voor andere ontwikkelingsactoren
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 Talloze bilaterale MOU’s
 Contact liep over te veel schijven. Dit leidde tot complexiteit  

 en gebrek aan vertrouwen en transparantie
 Passieve rol voor de leefgemeenschappen

 Leefgemeenschappen kiezen vertegenwoordigers in CDB
 SPDC en anderen zorgen voor financiering en capaciteitsopbouw
 CDB beheert contacten en stuurt de gemeenschapsontwikkeling


