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Samenvatting 
 
De recente literatuur over microfinanciering behandelt een breed scala aan 

onderwerpen, waaronder de corporate governance van 

microfinancieringsinstellingen (MFIs), de determinanten sociale effecten van MFIs en 

het belang van specifieke details van het microkredietcontract. In dit proefschrift 

richten we ons bewust op twee kwesties over microfinanciering die relatief weinig 

aandacht hebben gekregen: (1) microkrediet plus en, in het bijzonder, het belang van 

technische bijstand, (2) de rol van interne beperkingen en dan met name het gebrek 

aan hoop. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de microfinanciering-plus-strategie. 

Sommige microfinancieringsinstellingen hebben hun portefeuille uitgebreid door hun 

klanten aanvullende financiële en niet-financiële diensten aan te bieden, namelijk 

sociale diensten, zakelijke diensten en technische bijstand. Ook legt Hoofdstuk 2 uit 

hoe de microfinanciering-plus-strategie de effecten van de microkredietverlening kan 

versterken. Bovendien bespreken we het belang van nieuw onderzoek naar het 

oplossen van methodologische problemen waar eerder onderzoek mee werd 

geconfronteerd. Tevens bspreken we de literatuur over technische assistentie en 

interne beperkingen. 

Hoofdstuk 3 evalueert een microkrediet-plusmodel. Het kenmerk van dit 

laatste model is een extra inspanning bij kredietverstrekkers om aanvullende niet-

financiële diensten aan te bieden, zoals bedrijfstrainingen en technische assistentie. 

Hoewel de literatuur over de effecten van bedrijfstrainingen behoorlijk omvangrijk is, 

is er minder aandacht besteed aan technische assistentie. Dit laatste is vooral 

opvallend in rurale omgevingen, waar technische assistentie erg belangrijk kan zijn. 

Deze studie onderzoekt een programma gelanceerd door Sembrar Sartawi, een 

Boliviaanse MFI, dat krediet voor de melkveehouderij aanvulde met de verstrekking 

van agronomische en veterinaire expertise. We verzamelen gegevens van ongeveer 

600 melkveehouders van het Boliviaanse plateau over twee onderzoekrondes en 

voeren een verscheidenheid aan cross-sectionele en panelregressieanalyses uit om de 

impact te meten. We stellen vast dat technische bijstand omvangrijke positieve, 
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statistisch significante effecten heeft op de maandelijkse inkomsten van boeren en de 

dagelijkse melkproductie. Deze resultaten blijken erg robuust te zijn De effecten op de 

winst zijn minder robuust, en afhankelijk van de specificatie en onderzoekronde. Dit 

is niet opmerkelijk aangezien “winst” vaak gemeten wordt met grote meetfouten. Ons 

onderzoek suggereert sterk dat het verlenen van toegang tot technische bijstand een 

zeer effectief plus-instrument kan zijn voor MFI's die financiële diensten verlenen aan 

cliënten in rurale omgevingen. 

Hoofdstuk 4 evalueert de korte termijneffecten van een “hoop en aspiratie 

interventie” onder melkveehouders in Bolivia. In tegenstelling tot eerder werk over 

aspiraties, is onze steekproef relatief homogeen. De steelproef bestaat uit 531 kleine 

melkveehouders, geclusterd in 52 groepen. De interventie bestaat uit het tonen van 

een video van lokale rolmodellen aan boeren, gevolgd door een reeks workshops over 

aspiraties en hoop. De interventie werd gerandomiseerd: 50% van de steekproef kreeg 

toegang tot de interventie; 50% niet. De resultaten laten zien dat onze hoopinterventie 

weliswaar een positief, maar op zijn best een zwak significant effect had op aspiraties 

en hoop. Het had een sterker effect op de bedrijfsdoelstellingen, namelijk de 

nagestreefde melkproductie en productiviteit in twee jaar tijd. Onze resultaten wijzen 

ook op het belang van intrinsieke motivatie bij het vormgeven van de uitkomst van 

vergelijkbare hoopinterventies. Hoewel we geen bewijs vinden dat het falen van 

initiële ambities een noodzakelijke voorwaarde is voor impact, lijken degenen met een 

grotere intrinsieke motivatie significant meer op de interventie te hebben gereageerd, 

zowel in termen van aspiraties en hoop, zakelijke doelen als goede praktijken. 

Terwijl hoofdstuk 4 onderzoekt of aspiraties en hoop van microkredietnemers 

kunnen worden vergroot door een speciifeke aspiraties en hoop interventie, 

onderzoekt hoofdstuk 5 of en in welke mate microkrediet zelf interne beperkingen 

kan wegnemen, waardoor aspriaties en hoop zullen verbeteren. Dit hoofdstuk levert 

bewijs voor de effectiviteit van microkrediet door middel van het vergroten van de 

aspiraties en hoop onder vrouwen in een groepsleningsregeling in Sierra Leone. We 

gebruiken een dataset van 1295 vrouwen in Sierra Leone, van wie 854 actieve leners 

zijn van een microfinancieringsinstelling, BRAC. Om de relatie tussen microkrediet, 

hoop en economisch welzijn te onderzoeken maken we gebruik van de selectiecriteria 

die BRAC hanteert. BRAC geeft alleen toegang tot financiering indien vrouwen 
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binnen 4 km van een BRAC-filiaal wonen. We vinden statistisch significante en 

economisch betekenisvolle positieve associaties tussen het lid zijn van een 

leningsgroep van BRAC en hoop, alsmede economisch welzijn. Al met al suggereert 

dit onderzoek dat microkrediet een belangrijke rol zou kunnen spelen bij het verhogen 

van aspiraties en hoop, en daarmee bij kan dragen aan het verbeteren van lange 

termijn welvaart. 

Concluderend heeft dit proefschrift bewijs geleverd dat (1) technische 

assistentie inderdaad het welzijn van microkredietnemers kan verbeteren, (2) een 

hoopinterventie tot een verhoging van aspiraties en hoop van microkredietnemers 

kan leiden, en (3) microkrediet, met name in de vorm van leningsgroepen, een 

positieve associatie heeft met aspiraties en hoop, zelfs zonder specifieke interventie 

gericht op het verbeteren van aspiraties en hoop. 
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