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A. Inleiding  
 

Het systeem van het uitzenden (door ngo’s) van vrijwilligers en later van coöperanten volgde het 

pad van de noord-zuidrelaties van de laatste 45 jaar. Sedert het KB van 1964 en  de 

daaropvolgende KB’s inzake de (mede)financiering is het uitzenden van buitenlands personeel 

sterk geëvolueerd en heeft een belangrijke plaats behouden in de relaties die vele ngo’s met hun 

lokale partners hebben opgezet.   

In een veranderende wereld is het echter belangrijk om lessen te trekken uit de praktijk, en oog te 

hebben voor de uitdagingen van de toekomst. Ook op het vlak van uitzenden: praktijk en 

betekenis die men eraan gaf zijn geëvolueerd gedurende die 5 decennia.  

In dit document willen we een balans maken en aangeven waarheen het gaat met het inzetten van 

buitenlands personeel in het Zuiden.  

 

Via verschillende evaluaties –de laatste is die van Jean Bossuyt & Eric De Smedt in 20061  - heeft 

de sector de evoluties inzake uitzenden van ngo-coöperanten bekeken, en vragen gesteld over de 

plaats van de coöperant of – breder - het buitenlands personeel in een kwaliteitsvolle 

ontwikkelingssamenwerking. Een gezamenlijke werkgroep van de federaties Coprogram en 

Acodev (die daarover rapporteert aan de beide besturen) heeft een verdere reflexie gehouden.  

Die werd ook gevoed door een onderzoek (maart 2009) bij een 40-tal ngo’s die betrokken zijn bij 

uitzenden –in de meest brede zin van het woord – van personen, onder uiteenlopende vormen : 

expats uit het Noorden (noord-zuid coöperanten) , uit het Zuiden (zuid-zuid coöperanten) ; 

bursalen zuid-noord en zuid-zuid ;  uitwisselingen ; etc.  2 

 

In de internationale context van onze ontwikkelingssamenwerking zijn er belangrijke evoluties 

gaande, zowel bij de partners als bij ons:  bij de partners een steeds sterker professioneel niveau, 

betere structuren en sterkere deelname aan de netwerken en internationale platformen,  hun 

aanwezigheid en hun standpunten op het internationale toneel zoals ten aanzien van   WHO,  

EPA’s, het debat over de efficiëntie van de hulp, de klimaatakkoorden, de financiering van 

ontwikkeling, het Wereld Sociaal Forum, en de Regionale Fora.  Bij ons de ontschotting tussen 

het noord -en zuidluik van de ontwikkelingssamenwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                       

en de evolutie naar één luik:  met als algemene doelstelling een meer rechtvaardige wereld, 

waarbij de specifieke doelstellingen niet zuiver in het Noorden of het Zuiden gelegen zijn: ze 

zijn te vinden in België, EU, Internationale Instellingen, en in de Zuidlanden, Regionale 

Organisaties en Netwerken.  

 

Niettemin blijft het ook in die veranderende wereld van belang dat de 

ontwikkelingssamenwerking een belangrijke plaats voorbehoudt  aan het uitwisselen van of 

tussen personen binnen een dagdagelijkse samenwerking (als vrijwilliger of professioneel), 

waarbij de realiteit van de partners en hun mensen gedeeld worden op alle vlakken: 

institutioneel, politiek , sociaal en cultureel…   en dat die (HR-)dimensie haar plaats krijgt in het 

partenariaat.  

 

De bedenkingen en de visies die volgen zijn beperkt tot één specifieke vorm van die personele 

samenwerking , namelijk het inzetten van buitenlands personeel (ongeacht statuut of duur van 

de inzet) in het Zuiden in een kwaliteitsvolle ontwikkelingssamenwerking.  

Deze nota spreekt dus niet over samenwerking via toekennen van beurzen, uitwisseling enz., ook 

niet over lokaal personeel (personeel uit het partnerland waar de ngo werkt).    

                                                 
1 Studie over het uitzenden van NGO-coöperanten,  Jean Bossuyt, Erik De Smedt, In Society bvba - 31 mars 2006 
2  Zie de Bijlage 1 van deze tekst   
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A.1. Inzetten van buitenlands personeel: vanuit een visie op  kwaliteitsvolle 

ontwikkeling en met oog voor de veranderende context.  

 
De Belgische ngo-sector wil het inzetten van buitenlands personeel bekijken vanuit een globale 

visie op kwaliteitsvolle ontwikkeling de komende tien jaar. Daarbij staat dus niet de vraag van 

individuen centraal om aan de slag te gaan in het Zuiden. En ook niet de (institutionele) belangen   

van de organisaties die vandaag beroep doen op dit buitenlands personeel om hun doelstellingen 

te bereiken.  

De centrale vraag is wel op welke manier de ngo-sector een zinvolle bijdrage kan leveren aan 

ontwikkeling en wanneer en hoe buitenlands personeel dan best wordt ingeschakeld. 

Tijdens de voorbereidingen van het Toekomstcongres (2009) van de Vlaamse Noord-

Zuidbeweging werd kwaliteitsvolle ontwikkeling vanuit de civiele maatschappij als volgt 

gedefinieerd: 

 

(a) centraal voor goede Noord-Zuidrelaties zijn internationale verbanden die ontwikkeling van 

het Zuiden mogelijk maken. Belangrijke hefbomen hiervoor zijn betere handelsrelaties, 

gecontroleerde rol van bedrijven in ontwikkeling, maatregelen om het Zuiden te wapenen tegen 

klimaatverandering; een schulden- en financieel beleid die ontwikkeling bevorderen, .... Voor de 

ngo’s betekent dit voldoende inzetten op politiek drukkingswerk zodat al deze hefbomen een 

coherente bijdrage leveren aan ontwikkeling. 

(b) om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat het brede publiek de inspanningen van 

beleidsbeïnvloeding van de ngo’s ondersteunt. Daarvoor blijft bewustmaking noodzakelijk, via 

acties op vlak van educatie en campagnes. Een publieke steun vertaalt zich trouwens ook in het 

leveren van fondsen of het kopen van fair trade producten. 

(c) het is evenzeer van groot belang dat we hiervoor kunnen steunen op een stevige civiele 

maatschappij in het Zuiden, die enerzijds invloed uitoefent op de eigen leiders en economische 

actoren; en anderzijds samen met ngo’s uit het Noorden aan globale beleidsbeïnvloeding doet. 

(d) dé centrale waarde bij ontwikkeling is dat lokale groepen in het Zuiden over voldoende 

capaciteiten beschikken om hun eigen ontwikkeling richting te geven. De opeenvolging van de 

globale crisissen toont aan hoe deze groepen tijdens de crisissen erg kwetsbaar blijken te zijn. 

Capaciteitsversterking van die groepen is dus een centrale opdracht voor wie aan ontwikkeling 

sleutelt. 

 

Om aan ontwikkeling te werken ligt er dus niet alleen een belangrijk accent op de versterking 

van het Zuiden, maar ook op het werken in de eigen maatschappij. Buitenlands personeel dat in 

het Zuiden wordt ingezet kan hierbij een cruciale brugfunctie vervullen.  

Die inzet van buitenlandse mensen vergt anderzijds, omwille van het groeiend accent op het 

lokaal en nationaal eigenaarschap van ontwikkelingsprocessen, een duidelijke verantwoording. 

Tussen haakjes: dit geldt evenzeer bij het inzetten van financies. 

 

Onder de veranderende contextfactoren die een mogelijke invloed hebben op de vraag die ons 

bezighoudt, nl. wanneer blijft het aangewezen en zinvol om mensen in het Zuiden in te zetten, 

onderlijnen we vooral:  

 De nadruk op de lokaal en nationaal eigenaarschap. Dit  houdt in dat doeltreffende inzet  wordt 

ingepast in de systemen van de lokale partners en sterk moet steunen op de inzichten, analyses 

en vaardigheden in het Zuiden. De lokale actoren spelen de hoofdrol, de evidentie van 

overdracht van kennis vanuit Noorden naar het Zuiden neemt  af.  

 Naast de klassieke ngo’s komen steeds meer nieuwe spelers zich aanmelden op het domein 

van het inzetten van mensen voor ontwikkeling. Enerzijds zijn er gespecialiseerde 

deskundigen die zich verenigen om die expertise zonder grenzen als pakweg dokter of 
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paramedicus, ingenieur of ICT deskundige tijdelijk in te zetten. Anderzijds is er de grote vraag 

van jongeren om in het Zuiden werkervaringen op te doen.  

 Er is een sterk toegenomen mobiliteit van personen en de communicatiemiddelen zijn veel 

performanter en toegankelijker. 

 

NB. de enquête van 2009 (zie bijlage 1) maakt duidelijk dat de ngo’s reeds de weg zijn 

ingeslagen van grotere diversiteit van HR-middelen: : equipes met noord-en zuidmensen,  

diversiteit ook in de tijd (korte en lange termijninzetten), meer lokale medewerkers.  Ngo’s 

worden zelf minder operationeel in het Zuiden.  

 

A.2. gezamenlijke visie op de karakteristieken en de  meerwaarde van inzetten 

van buitenlands personeel in  het Zuiden.  

 
De visie van betrokken ngo’s op het inzetten van buitenlands personeel in het Zuiden gaat ervan 

uit dat ze hiermee kunnen komen tot   

o een directe en concrete samenwerking en nabijheid van de Noord- en Zuid-actoren, of 

tussen de Zuid-actoren onderling, 

o die het mogelijk maakt dat personen met uiteenlopende achtergrond van sociale, 

economische, culturele of politieke aard, hun kennis, vaardigheden en visie 

confronteren en delen zodat er gezamenlijke leerprocessen worden opgezet en 

allianties worden gesmeed vanuit gezamenlijke belangen, 

o en dat juist door samen te handelen of te werken, in het kader van hun gezamenlijke 

doelstellingen, op die manier concrete solidariteit tastbaar wordt gemaakt.  

Deze visie op de inzet van buitenlands personeel moet aansluiten op de ambitie van de ngo’s om 

te werken aan de transformatie van de maatschappij (zowel in Zuid als in Noord) naar een 

wereld waarin duurzame ontwikkeling vooropstaat, waar meer aandacht gaat naar de menselijke 

waardigheid, en waarin kennis, macht en inkomsten op een billijke manier verdeeld worden. 

Deze visie blijft essentieel bij de verdere evolutie en doelstellingen van de inzet van buitenlands 

personeel.  

 

 

 

B. Vier doelstellingen voor het inzetten van buitenlands personeel 

 
De concrete inzet van mensen in het Zuiden, waarbij directe samenwerking van individuen die 

organisaties vertegenwoordigen gepaard gaat met confrontatie van visies en vaardigheden is dus 

sterk afhankelijk van de visie op ontwikkeling en de veranderende context. 

Globaal gezien zal het accent van Noord-ngo’s sterker liggen op veranderingen in de eigen 

maatschappij – van politieke beslissingen en van houdingen van het brede publiek – en door een 

vergroot accent op lokaal eigenaarschap zal de inzet van expats (nog) zorgvuldiger worden 

verantwoord.  

Daarom zoeken we in dit onderdeel van de tekst een antwoord op de volgende vraag: rekening 

houdend met voorspelbare evoluties in de context, welke bijdragen kan buitenlands personeel 

leveren aan goede ontwikkeling de komende tien jaar? 

 

We stellen vast dat dit kan met de volgende vier onderscheiden doelstellingen: 

1. capaciteiten van partners versterken 

2. steun verlenen bij crisissituaties en bij rehabilitatie 
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3. de brug vormen tussen Noord en Zuid 

4. kansen bieden aan jongeren voor een eerste werkervaring in het buitenland door inzet van 

junior coöperanten in een ngo-kader. 

 

De concrete vorm van het inzetten van buitenlands personeel kan verschillende van deze 

doelstellingen combineren: bvb de inzet van personen in een landenkantoor van een ngo die niet 

alleen de brug legt tussen Noord en Zuid, maar ook werkt aan capaciteitsversterking van enkele 

partners of zelfs van het maatschappelijk systeem, en een kader biedt aan de eerste werkervaring 

in het zuiden van een jongere.  

 

Doelstelling 1. Capaciteiten van partners versterken 

 

Definitie. 

De competenties en de mogelijkheden van de partners in het Zuiden versterken, zodat ze op een 

duurzame manier volledig autonoom het ontwikkelingsproces in handen kunnen nemen. 

Op de Accra Agenda for Action wordt capaciteitsversterking gedefinieerd als een fundamenteel 

ingrediënt voor de effectiviteit van ontwikkeling. De lokale aanwezigheid van capaciteit, op 

niveau van individuen, organisaties of samenleving, is bepalend voor de ontwikkeling van een 

streek of land. Als externe ontwikkelingsactor kan je ontwikkeling dus best bevorderen door in te 

zetten op het versterken van die lokale capaciteiten. 

 

Verschillende studies verwijzen naar de algemene definities die door de UNDP gehanteerd 

worden: 

‘Capacity is understood as the ability of individuals, organizations and societies to perform 

functions, solve problems and set and achieve their own objectives’ 3  

‘Capacity development is an endogenous process, which cannot be imposed, nor replaced by 

outside interventions. It requires political leadership and commitment to change, and is 

stimulated by a demand for knowledge. It is a long-term process.’ 4 

 

Verwachte resultaten 

Deze kunnen als volgt omschreven worden: 

 Het personeel van de partners heeft zijn capaciteit (vermogen) en competenties  verhoogd om 

de verschillende opdrachten in het ontwikkelingsproces te vervullen. 

 De capaciteit van de individuele organisaties uit de civiele maatschappij in het Zuiden om 

hun plaats in te nemen in de civiele maatschappij, en hun rol als partnerorganisatie te spelen, is 

verhoogd.  

 De capaciteit van de civiele maatschappij en overheid als systeem in een bepaalde regio of in 

een bepaalde thematische sector is versterkt. Via synergie, schaalvoordelen en allianties is 

haar onderhandelingspositie tegenover andere actoren vergroot. 

 

Elementen van operationele invulling en belangrijke uitdagingen 

Een organisatie heeft, naast menselijke, financiële en materiële middelen, ook de capaciteiten 

nodig om hun opdracht naar behoren uit te voeren.5 I 

Het proces om deze capaciteiten te versterken of op te bouwen is complexer dan wat vaak wordt 

aangenomen:  

 

                                                 
3  ‘Reforming Technical Cooperation for Capacity Development’, UNDP website, overview of the studies and 

discussions, http://mirror.undp.org/capacity/cases/insights/land.htm  
4  idem 
5    een benoeming van de vereiste capaciteiten in: Capacity change and performances,  Policy Management 

Brief 21, ECDPM, december 2008.   

http://mirror.undp.org/capacity/cases/insights/land.htm
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- Capaciteitsversterking veronderstelt een continu proces van verandering en lering. Dit is 

enkel mogelijk in een organisatie waar de wil aanwezig is om dit te doen. 

Capaciteitsversterking is dus een vrijwillige collectieve actie. 

- De partnerorganisatie moet zelf eigenaar zijn van het proces van capaciteitsversterking. 

Een paar kernbegrippen daarbij zijn: effectief lokaal leiderschap, engagement en 

aansprakelijkheid.  

- Capaciteitsversterking is geen mechanisch proces (verder dan ‘machine building’). Er 

spelen verschillende factoren in mee die minder tastbaar zijn. Bijvoorbeeld dynamieken 

op het informele en persoonlijke niveau, contextfactoren, interne machtsverhoudingen 

enz.6 

- Transformatie en capaciteitsversterking zijn een traag proces op lange termijn.  

- Capaciteitsversterking hoeft niet noodzakelijk een stap te zijn tot hogere niveau’s van 

ontwikkeling, maar kan een ontwikkelingsdoel op zichzelf zijn. 

- Belang van startdiagnose en het valoriseren van bestaande capaciteiten. 

- Capaciteitsversterking vereist de nodige ruimte (politiek, fysiek, financieel, 

intellectueel…) in een organisatie om te leren en te experimenteren. Dit mag echter niet 

ten koste gaan van de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de organisatie. 

- Capaciteitsversterking kan in een gezamenlijk proces van verschillende actoren gebeuren: 

er wordt een tijdelijk samenwerkingsverband opgezet, eventueel geregisseerd door een 

conventie.  Binnen dit verband kan een rol van katalysator zijn weggelegd voor de 

Noord-ngo en meer bepaald voor haar buitenlandse medewerker  die ook de synergie 

maximaliseert.   

- Interculturaliteit, diversiteit en bewust omgaan met anders-zijn kan in se een krachtige 

drijfveer zijn voor vernieuwing en creativiteit van de processen die plaatsvinden bij de 

realisatie van de ontwikkelingsdoelen, zowel in beleid als in methodologie. 

 

Bovenstaande elementen eigen aan een proces van capaciteitsversterking moeten mee in 

rekening gebracht worden bij het bepalen van de rol van buitenlands personeel in het 

Zuiden. 

Door eerst uit te gaan van wat er in een land of een regio beschikbaar is om de hierboven 

vermelde resultaten te bereiken, is het dus zeker aangewezen dat de inzet pas gebeurt nadat de 

lokale vraag en het aanbod op vlak van capaciteitsversterking ernstig werd onderzocht. 

Aangezien er wordt overgestapt naar de versterking van de capaciteit van delen van de civiele 

maatschappij kan in bepaalde gevallen de inzet van buitenlands personeel gekoppeld worden aan 

de regionale vertegenwoordiging (zie doelstelling 3), vanwege haar doorgaans grotere 

actieradius.  

In deze analyse dient ook te worden nagegaan waarom voor bepaalde cruciale functies de lokale 

civiele maatschappij er soms niet in slaagt de juiste mensen aan te trekken. Het is dus belangrijk 

eventuele oorzaken van braindrain te ontdekken, en de lokale partners aan te moedigen om in de 

sector een aanvaardbaar en duurzaam beloningssysteem te handhaven.  

Verder zullen ngo’s die via uitzenden aan capaciteitsversterking doen 

 nagaan welke diensten er lokaal aanwezig zijn op vlak van capaciteitsversterking 

 de netwerking tussen de lokale partners aanmoedigen en versterken 

 de partner laten kiezen tussen de best aangepaste vormen van capaciteitsversterking . De inzet 

van een buitenlandse medewerker wordt afgewogen tegen: aanbieden van een stagebeurs, 

financiering van de partner om HR –beleid te ontwikkelen,  .... 

                                                 
6  ‘Even when one tries to support capacity development through a purposeful intervention, there will always be 

more powerful forces at work that impact on the way capacity emerges. These bigger forces therefore need to be 

mapped, brought into perspective and taken account of in planning, implementing and monitoring any 

intervention.’   Policy Management Brief 22, Capacity change and Performance, ECDPM, December 2008. 
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 elke inzet van een buitenlandse medewerker op vlak van capaciteitsversterking tijdelijk 

maken: van bij de start de mechanismen van uitfasering voorzien. 

 tot afspraken komen met andere actoren – bilaterale en multilaterale – over de rekrutering en 

verloning van de – soms schaars aanwezige – lokale medewerkers, zodat er geen sterke 

onttrekking van medewerkers bij de lokale organisaties optreedt. Dit kan in een collectief 

proces met andere ngo’s en de federaties.  

 

De aanwezigheid van een buitenlands persoon (doordat hij anders is en een buitenstaander is) 

kan in dit proces van capaciteitsversterking bijdragen tot een scherpere kijk op de problematiek 

en omgeving en tot de objectivering ervan. Dit kan dus een reële bron zijn van vernieuwing, of 

van ontdekken, of zelfs van verandering. Het maakt mogelijk om te leren of nieuwe ideeën te 

ontdekken, om af te wijken van de platgetreden banen, om veranderingen in perceptie of 

gedragswijzigingen op gang te brengen,  om de dingen anders te bekijken. Dit vereist wel een 

zekere duur van de inzet ter plaatse. Het beste kan dit gebeuren in een langdurige en meer 

intensieve relatie met de partners. Maar deze inzet mag niet leiden tot substitutie van lokaal 

personeel. 

 

Doelstelling 2. Steun verlenen bij crisissituaties en bij rehabilitatie 

 

Definitie 

Op een kordate manier adequaat een antwoord bieden aan noodsituaties. Dit gebeurt op basis van 

een samenwerkingsakkoord met de lokale overheid of op basis van het internationaal en 

humanitair recht. 

 

Verwachte resultaten 

Deze kunnen als volgt omschreven worden: 

 De inzet van buitenlands personeel heeft in noodsituaties of situaties van heropbouw, waar 

lokaal personeel onvoldoende beschikbaar is om direct op te treden, specifieke expertise 

aangeleverd 

 Lokaal beschikbaar personeel is tijdelijk versterkt in hun capaciteit om een antwoord te bieden 

aan noodsituaties 

 Het lokale sociale weefsel is versterkt om zelf een antwoord te bieden aan noodsituaties 

 De tussenkomst van een buitenlandse medewerker heeft een basis gelegd om na de crisis de 

rehabilitatie en de structurele ontwikkeling opnieuw op te pakken. 

 

Elementen van operationele invulling en belangrijke uitdagingen 

Waar zich een prangende noodsituatie voordoet is het zaak om snel mankracht en materiaal ter 

plaatse te sturen voor de heropbouw. De noordelijke ngo moet hier kunnen werken met eigen 

personeel voor eigen acties, op basis van een samenwerkingsakkoord met de overheid van het 

partnerland of het humanitair interventierecht ondersteund door internationaal recht. 

De inzet van eigen personeel is nodig omdat in dergelijke situaties de lokale menselijke 

capaciteit meestal gereduceerd is. De lokale werkers zijn bijvoorbeeld op de vlucht of gewond 

geraakt, zijn zelf getraumatiseerd of opgeslorpt door de zorg voor familieleden. Of zij kunnen 

niet functioneren in een ontwrichte en chaotische toestand. Bovendien stelt zich soms de kwestie 

van hun veiligheid. Vaak worden ze geviseerd en/of bedreigd. Het is ook belangrijk om in dit 

soort situaties mensen met ervaring te kunnen inzetten. Dit vraagt immers specifieke expertise 

en aanpak, zoals het werken met korte missies   

In andere situaties zijn er nog wel gespecialiseerde lokale werkers beschikbaar, maar hebben die 

een tijdelijke versterking nodig, bijvoorbeeld in het geval van natuurrampen. Na dergelijke 

crisissen, of ook na een gewelddadig conflict, kan het soms lang duren vooraleer de lokale 

capaciteit opnieuw hersteld is. Soms helpt de aanwezigheid van internationaal personeel om 



8 

lokale medewerkers te overtuigen terug te keren, door minimale veiligheid- en steunmaatregelen 

te verschaffen. 

Noodhulp kan overgaan in hulp bij de heropbouw. De gevolgen van de crisis zoals verslechterde 

gezondheidstoestand, verpaupering van de bevolking, afbraak van de sociale structuren en 

netwerken, versterking van de ongelijkheid door de crisis, blijven hun tol eisen lang na het 

formele einde van de crisis. Het is dan ook essentieel dat in deze fase de behoeften van de 

bevolking direct worden beantwoord. In deze fase is personele samenwerking een combinatie 

van directe dienstverlening en capaciteitsversterking.  

 

Doelstelling 3: De brugfunctie tussen Noord en Zuid 

 

Definitie 

Bij deze inzet komen twee aspecten apart of tezamen aan de orde:  de ingezette persoon vult 

vanuit de realiteit in het Zuiden een aantal functies van de Noord-ngo beter in dan wanneer dit 

gebeurt vanuit het hoofdkantoor in België. Op die manier wordt de uitvoering en soms ook de 

beleidsbepaling van de Belgische ngo naar het Zuiden gedecentraliseerd. Daarnaast of daarboven 

worden vanuit de realiteit van het Zuiden thema’s en materiaal aangebracht  voor educatie en  

beleidsbeïnvloeding in België.  Daarnaast is er nog een ander aspect: de aanwezigheid van de 

buitenlandse medewerker geeft een gezicht aan de solidariteit tussen ngo’s en hun partners, . 

  

Verwachte resultaten 

Deze kunnen als volgt omschreven worden: 

 Inhoudelijke uitwisseling over opzet en monitoring van het programma 

 Administratieve opvolging van het programma 

 Voeden van het beleidsbeïnvloedende werk in België 

 Voeden van het educatieve en het campagnewerk dat in België wordt gevoerd 

 Vertegenwoordiging van de ngo (en eventueel andere Belgische ngo's) in de regio. 

 Kennis en kunde delen en bondgenootschappen voeden  

 

Elementen van operationele invulling en belangrijke uitdagingen 

Aangezien hierdoor een aantal functies dichter bij de partners in het Zuiden worden gelegd is een 

betere afstemming van de werking van de Belgische ngo op de noden en verlangens van partners 

in het Zuiden hier een mogelijke troef. 

De vorm die deze vertegenwoordiging aanneemt verschilt sterk van ngo tot ngo en kan gaan over 

een eenpersoonsantenne tot een uitgebreider kantoor waar naast één of enkele buitenlandse 

coöperanten ook een aantal lokale medewerkers aan de slag zijn. Bepaalde ngo’s kiezen voor hun 

vertegenwoordiging ook resoluut voor lokale medewerkers. 

 Verder zullen de ngo’s voor deze functie een aantal uitdagingen in het oog houden, zoals: 

 Slagkracht verhogen door synergie te zoeken met vertegenwoordigers in eenzelfde regio 

 Gebruik maken van lokaal aanwezig menselijk kapitaal  

 De omvang van de vertegenwoordiging in proportie houden tot het programma in die regio 

 

Doelstelling 4. Jongeren een eerste werkervaring aanbieden door inzet van junior coöperanten 

  

Definitie 

Jonge mensen krijgen de kans om als juniors kennis te maken met ontwikkelingswerk in het 

Zuiden en zich eventueel verder in te zetten in het Noorden. . Een mogelijke nevendoelstelling is 

het creëren van een pool van toekomstige ngo kaderleden met veldervaring, die zowel voor het 

noord- als het zuidwerk kunnen ingezet worden. 
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Verwachte resultaten 

Deze kunnen als volgt omschreven worden: 

 Een aantal jonge mensen hebben veldervaring opgedaan 

 Met hun inzet zijn een aantal zinvolle taken vervuld 

 Na hun inzet is de solidariteitsbeweging in eigen land versterkt 

 

Elementen van operationele invulling en belangrijke uitdagingen 

Het is aangewezen dat in de loop van het komende decennium de sector deze doelstelling een 

kans geeft. De ervaring opgedaan in de eigen ngo-jongerenprogramma’s, of in het actuele 

experiment van enkele ngo’s en de federaties met het Juniorprogramma (vroeger VDOS)  van de 

bilaterale samenwerking kan van pas komen. Daarbij moet erover gewaakt worden dat de 

doelstelling van de opleiding van juniors primeert boven de directe ontwikkelingsdoelstellingen. 

De federaties kunnen het debat stimuleren aan de hand van de mid-term evaluatie van dit 

Juniorprogramma  die South Research in juli 2009 uitvoerde .  

Hier kan gedacht worden aan 

 het opzetten van een centrale omkadering  

 specifieke normen, zoals: de partners in het Zuiden die met dergelijke inzet in contact komen 

werden vooraf goed geïnformeerd en hebben hiervoor een uitdrukkelijke instemming gegeven. 

 werken met binomen in het Zuiden, waardoor een vorm van wederkerigheid wordt ingebracht 

via de inzet van juniors uit het Zuiden zelf.  

 De mogelijkheid voorzien van ofwel een professioneel statuut ofwel een vrijwilligersstatuut 

voor deze jongeren.   

De concrete invulling wordt verder uitgewerkt door de sector.  

 

C. Omkadering van kwaliteitsvol uitzenden: rollen voor ngo’s, 

federaties en overheid 

 
Voor een goede invulling van de vier hierboven aangegeven doelstellingen zijn er specifieke 

rollen weggelegd voor de individuele ngo’s, voor hun federaties en voor de subsidiërende 

overheid. 

 

C.1.  Rol van elke individuele ngo die mensen naar het Zuiden uitzendt 
 Invulling van het kwaliteitskader “inzetten van buitenlands personeel” voor het eigen specifiek 

programma, op basis van de minimumnormen die in deze visietekst worden aangereikt. 

 In het programma voor de komende 10 jaar de nodige stappen definiëren om de huidige 

aanpak van inzetten aan dit kwaliteitskader aan te passen en deze uit te voeren via een 

specifiek HRM-beleid en gekwalificeerd personeel. 

 Organisaties die over onvoldoende expertise beschikken  rond de inzet van buitenlandse 

medewerkers  zullen beroep kunnen doen op gemeenschappelijk opgezette dienstverlening. 

 

C.2. Rol van de federaties 
Zoals hierboven reeds aangehaald werd in maart 2006 voor het laatst een brede studie rond dit 

onderwerp afgesloten in opdracht van Dgos. Een belangrijke conclusie van deze studie was de 

noodzaak voor de federaties om in deze materie een belangrijke rol op te nemen. Onder meer uit 

deze studie onthouden we als de rollen voor de federaties: 

 Ideeën en uitdagingen uit de sector samenbrengen en tot een duidelijke visie en strategie 

komen. (Vandaar nu dit visiedocument,  dat we regelmatig willen actualiseren.) 
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 Die strategie vertalen in minimumnormen voor een kwaliteitsvolle uitzending. De 

lidorganisaties van de federatie verbinden zich er toe dit als gedragscode bij het uitzenden te 

hanteren. 

 Hierover met de subsidiërende overheid overleggen 

 Een aantal omkaderende elementen onderling afstemmen en collectief opzetten: zoals boven 

aangehaald in het kader van een jongerenprogramma,  of ten behoeve van ngo’s met een 

beperkte expertise rond  inzet van buitenlandse medewerkers in het  Zuiden, of een charter 

over een vrijwilligersstatuut (zie in bijlage 2).  

 Ondersteuning van leden bij de uitvoering van een beleid dat beantwoordt aan het 

goedgekeurde kader 

 Regelmatig de evolutie van de verschillende doelstellingen van uitzenden in kaart brengen 

 best practices binnen de sector documenteren 

 de praktijk op vlak van uitzenden van Belgische ngo’s vergelijken met die in het buitenland 

(benchmarking) 

 op basis van benchmarking en wijzigende noden ijveren voor het updaten van het zogenaamde 

statuut van de coöperant. Details van de pistes die de federaties naar voor schuiven in bijl. 2.     

 

C.3. Rol van de medefinancierende overheid 
Een akkoord afsluiten met de sector over uitzenden op basis van een visie, met nood aan 

overgangsmaatregelen. Zoals voorzien in het akkoord van 4 mei wenst de sector een 

raamakkoord overeen te komen, waarbinnen de sector aan verandering sleutelt. Op die manier 

zal de overheid een voldoende houvast geven zodat de ngo’s hun werking op vlak van inzetten 

van buitenlands personeel in het Zuiden voorspelbaar kunnen plannen.   De overheid zorgt 

ook voor een actualisering van het statuut van het uitgezonden personeel in de reglementering , 

op voorstel van de federaties.  

 

 

D. Naar een kwaliteitskader  voor inzetten van buitenlands 

personeel in het Zuiden : een set van basisstandaarden voor 

kwaliteitsvol inzetten van buitenlands personeel 
 
In het kader van deze visietekst over kwaliteitsvol inzetten van buitenlands personeel lassen we 

een set van basisstandaarden in. De bedoeling hiervan is een proces op gang te trekken , waarbij  

de betrokken ngo’s dit stelsel mee vormgeven en op punt stellen via discussie en uitdieping van 

dit ontwerp. Het gaat hier om een checklist, en niet om een verzwaring van indieningdossiers of 

verslaggeving.  

Dit betekent dat er op middellange termijn (5 jaar) naar wordt gestreefd:  

 dat deze organisaties dit stelsel gebruiken om hun inzetten te toetsen 

 de sector en de leden van de federaties dit kwaliteitskader aanvaarden als gedragscode voor 

het inzetten van buitenlands personeel in het Zuiden 

 dat dit kader ook gebruikt wordt om te komen tot overeenkomsten met overheden omtrent de 

subsidiëring van in te zetten buitenlandse medewerkers. 

 

Het kwaliteitskader omvat 7 standaardgebieden 

 

Standaardgebied 1: Contextanalyse en globaal beleid van de organisatie op vlak van inzetten 

 Standaard 1: de ngo beschikt over een schriftelijke analyse van de context, toegespitst op de 

inzet van buitenlands personeel. Voor elk strategisch kader van 6 jaar is die analyse 

geactualiseerd. 
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 Standaard 2: de ngo beschikt over een uitgeschreven beleid voor het inzetten van buitenlands 

personeel in het Zuiden. Dit is aangepast aan de verschillende situaties waarin de ngo werkt. 

Voor elk van de doelstellingen die de ngo met het inzetten van buitenlands personeel wenst te 

bereiken is er een goede verantwoording, met aangepaste functiebeschrijvingen voor dit 

personeel.  

 

Standaardgebied 2: Inzetten van buitenlands personeel in het Zuiden met als doel de 

capaciteitsversterking in het Zuiden 

 Standaard 3: de inzet van de buitenlandse medewerker is gebaseerd op een analyse door de 

partners en de ngo van wat in de regio beschikbaar is en wat ontbreekt om de capaciteiten van de 

lokale civiele maatschappij te versterken. De inzet komt er nadat is aangetoond dat zijn inzet niet 

door aanwezige expertise kan ingevuld worden.  

 Standaard 4: het niveau waarop de buitenlandse medewerker wordt ingezet – binnen één 

partner, of bij meerdere organisaties, of op het niveau van coördinatie – wordt duidelijk 

verantwoord 

 Standaard 5: de duur van de inzet voor capaciteitsversterking is vooraf bepaald en er zijn 

maatregelen genomen dat de geleverde diensten of de ondersteuning van processen  na het 

vertrek van de buitenlandse medewerker worden verder gezet of dat de de verwachte resultaten 

in de werking van de partner geïntegreerd zijn. 

 

Standaardgebied 3: Inzetten met als doel de steun aan crisissituaties en rehabilitatie 

 Standaard 6: de inzet van een buitenlandse medewerker is verantwoord vanuit de 

noodsituatie en het ontbreken van voldoende en gespecialiseerd lokaal personeel 

 Standaard 7: de inzet van de buitenlandse medewerker draagt er zorg voor beroep te doen op 

het aanwezige sociale weefsel, en zal dit mee versterken 

 Standaard 8: de inzet van de buitenlandse medewerker zal tijdelijk zijn en er zorg voor 

dragen dat de capaciteit van lokale kaders om aan gelijkaardige situaties het hoofd te bieden 

wordt versterkt. 

 

Standaardgebied 4: Inzetten van personen met als doel de brugfunctie te realiseren tussen Noord 

en Zuid      (of enger:  een  vertegenwoordiging van de Belgische ngo) 

 Standaard 9: de ngo verantwoordt (ingeval van een regiokantoor) hoe een aantal taken van de 

organisatie op een efficiëntere manier vanuit een kantoor in het Zuiden worden uitgevoerd 

 Standaard 10: de ngo geeft aan hoe door samenwerking met andere actoren de werking van 

de vertegenwoordiging wordt geoptimaliseerd 

 Standaard 11: de ngo geeft aan hoe in het kantoor maximaal gebruik wordt gemaakt van 

lokaal beschikbare human ressources 

 Standaard 12: de kostprijs van de vertegenwoordiging is aanvaardbaar tegenover het totaal 

volume activiteiten (Zuid- en Noordwerking) die door de ngo worden uitgevoerd in de regio 

waarvoor het regiokantoorverantwoordelijk is 

 

Standaardgebied 5: Inzetten met als doel werkervaringen bieden aan junior coöperanten 

 Standaard 13: de ngo heeft de partner, waar een dergelijke junior coöperant wordt ingezet 

uitdrukkelijk geïnformeerd over  het karakter van de inzet (=stage) en van die partner hiervoor 

een formeel akkoord van medewerking gekregen  

 Standaard 14: de ngo omkadert deze vorm met de nodige zorg,  en beschikt over een 

aangepast omkaderingssysteem.  De sector legt  minimumnormen daarvoor vast.   

 

Standaardgebied 6: De omkadering door de ngo bij het inzetten van personeel in het Zuiden 

 Standaard 15: binnen haar HRM-beleid beschikt de organisatie over specifieke procedures 

voor alles wat te maken heeft met het inzetten van buitenlands personeel. Op die manier heeft de 
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organisatie een beleid voor buitenlands personeel op vlak van rekrutering, inwerking, monitoring 

en coaching op afstand, … 

De organisatie past de in de sector overeengekomen minimumvoorwaarden (statuut) toe voor 

haar eigen personeel en vrijwilligers. 

 

Standaardgebied 7: De ngo als lerende organisatie  

 Standaard 16: de organisatie beschikt over een mechanisme om successen en problemen te 

beschrijven en beschikbaar te houden, zodat dit dienstbaar is om het beleid van uitzenden bij te 

sturen. 

De organisatie neemt deel aan de uitwisselingen van kennis en ervaringen binnen de sector 

inzake uitzending.  

 Standaard 17: in haar evaluatiebeleid besteedt de organisatie speciale aandacht aan het 

regelmatig evalueren van het uitzendbeleid 

 Standaard 18: de ngo betrekt het personeel dat zij in het buitenland inzet bij haar systeem van 

monitoring en evaluaties  
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E. Bijlagen  
 

Bijlage 1:  

Enquête uitzenden, stand van zaken maart 2009    (Coprogram en Acodev) 
 

In maart 2009 organiseerde de nationale werkgroep uitzenden een enquête bij onze 
leden i.v.m. het uitzenden van personen naar het Zuiden. 
Bedoeling was om een foto te nemen van de actuele situatie (1 maart 2009)  in de sector. 
37 ngo's van de 40 Belgische ngo’s (leden van Acodev en Coprogram) die aan personele 
samenwerking doen, brachten hun gegevens in. 

 
 
Hierbij vindt u  de voornaamste resultaten en bevindingen: 
 
I ALGEMEEN OVERZICHT 
 
Overzicht uitzenden Zonder 

AZG* 
Met AZG * 

Totaal uitgezonden personen (incl. 
beurzen) 

958 
1519 

Totaal coöperanten Noord en Zuid ** 414 43.2% 97
5 

64.2% 

Noord coöperanten 357 37,3% 77
8 

51.2% 

Zuid coöperanten 57 5,9% 19
7 

13% 

Vrijwilligers*** 414 43,2% 41
4 

27,2% 

Beurzen 91 9,5% 91 6% 

Andere vormen 39 4,1% 39 2,6% 

 
*gezien de schaalgrootte van Artsen zonder Grenzen (AZG) geven we steeds een overzicht met en zonder deze ngo, anders zouden 
we een vertekend beeld van de sector krijgen. 
** noord-coöperant = persoon uit België, EU of OESO-land met arbeidscontract werkend in het Zuiden 
 zuid-coöperant = persoon uit niet-OESO land met arbeidscontract werkend in het Zuiden 
*** Vrijwilligers = o.a. jongeren, senioren, stagiairs… (bv. Artsen zonder Vakantie) 
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II TOP 15 COOPERANTEN 
 

Organisatie 
Totaal 

uitgezonden 
% in de sector 

(975 uitzendingen) 
noord coöperanten zuid coöperanten 

Artsen zonder grenzen 561 57,5% 421 75% 140 25% 

Volens  91 9,3% 69 76% 22 24% 

Handicap International 52 5,3% 47 90% 5 10% 

Broederlijk Delen 46 4,7% 38 83% 8 17% 

Trias 24 2,5% 23 96% 1 4% 

Croix Rouge francophone  23 2,4% 23 100% 0 0% 

Oxfam Solidariteit 16 1,6% 16 100% 0 0% 

Caritas 16 1,6% 16 100% 0 0% 

Vredeseilanden 15 1,5% 9 60% 6 40% 

Dierenartsen zonder 
grenzen 14 1,4% 10 

71% 
4 29% 

Louvain Développement 13 1,3% 10 77% 3 23% 

Protos 12 1,2% 12 100% 0 0% 

Damiaanactie 12 1,2% 12 100% 0 0% 

RCN Justice&Démocratie. 9 0,9% 6 66% 3 34% 

Aquadev 7 0,7% 4 57% 3 43% 

  911 93.4% 716  195  
 
 

Deze organisaties vertegenwoordigen samen 93,4% van alle uitzendingen noord- & 
zuid- coöperanten (975). Een kleine groep ngo's die het instrument personele 
samenwerking veelvuldig toepassen en daarnaast een grote groep ngo's die slechts 
enkele personen uitzenden. 
Opvallend hier is de inzet van zuid-coöperanten (Volens, AZG, Vredeseilanden, VSF, 
RCN, Aquadev & Louvain Dev) waar we een duidelijke verschuiving zien tegenover 
het “klassieke” uitzenden (noord-coöperant) 
De rest van de ngo’s zenden tussen de 1 en 7 personen uit, hoofdzakelijk noord- 
coöperanten. 
 
III. TOP 5 UITZENDEN VAN VRIJWILLIGERS 

 

Organisatie Vrijwilligers < 30 jaar 

Artsen zonder Vakantie 340 niet gekend 

Broederlijk Delen 27 25 

DMOS 25 20 

Volens 10 10 

Ing sans Frontiére 5 1 

  407  

Deze organisaties vertegenwoordigen samen 98% van alle uitzendingen van 
vrijwilligers (414) 
 
IV. BURSALEN  
 
Vier ngo's reageerden op de vraag naar het aantal bursalen: 
  

Volens 62 

KBA/Foncaba 19 



15 

Broederlijk Delen 6 

Handicap International 4 

Totaal 91 

 
V. JONGEREN  
 
We vroegen de leden ook aan te geven hoeveel jongeren zij uitzenden (- 30 jaar) 
Voor de ganse sector gaf ons dit volgend resultaat: 124 zijn als noord-coöperant in het 
Zuiden, 33 van de zuid-coöperanten zijn jongeren, 53 van de vrijwilligers zijn jongeren.  
Opgelet de teruggestuurde gegevens waren niet volledig: niet alle ngo’s hebben dit 
stukje ingevuld.  
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VI. DUUR VAN DE INZET 
 
 Duur van de inzet 

 Zonder AZG Met AZG 
 < 3 mnd 3 mnd – 1 jaar + 1 jaar < 3 mnd 3 mnd – 1 jaar + 1 jaar 

Coöp. Noord en Zuid 5 1,2% 68 16,4% 341 82,4% 109 11,2 436 44,7% 430 44.1% 
Coöp.  Noord 5 1,4% 60 16,6% 297 82% 87 11,1% 331 42,3% 365 46,6% 

Coöp. Zuid 0 0 8 15,4% 44 84,6% 22 11,5% 105 54,7% 65 33,9% 

Vrijwilligers 346 85,2% 52 12,8% 8 2% 346 85,2% 52 12,8% 8 2% 

Beurzen 62 68,1% 21 23,1% 8 8,8% 62 68.1% 21 23.1% 8 8,8% 

 
Bij de coöperanten (N&Z) is de gemiddelde duur van de inzet nog steeds meer dan 1 
jaar, als we AZG mee in rekening brengen zien we dat we een ander beeld krijgen en 
dat de middellange inzet (3 maanden tot 1 jaar) de bovenhand neemt. 
Dit beeld loopt gelijk bij de noord- en de zuid-coöperanten, waar we zien dat zuid- 
coöperanten eerder middellang tot lang worden ingezet. 
Vrijwilligers worden eerder gedurende korte tijd ingezet (max. 3 maanden) 
De duur van de beurzen is beperkt tot 3 maanden. In uitzonderlijke gevallen wordt er 
met lange beurzen gewerkt. 
 
VII. ANCIËNNITEIT IN DE REGIO 
 

 Anciënniteit in de regio* 

 Zonder AZG Met AZG 

 - 1 jaar 1 – 5 jaar + 5 jaar - 1 jaar 1 – 5 jaar + 5 jaar 

Coöp. Noord en Zuid 137 33,3% 184 44,8% 90 21,9% 640 65,8% 240 24,7% 92 9,5% 

Coöp.  Noord 115 32% 157 45% 83 23% 494 63,2% 197 25,4% 85 10,9% 
Coöp. Zuid 22 43,1% 27 43,1% 7 13,8% 146 76,4% 43 21,9% 7 3,7% 
* Dit is niet afhankelijk van de huidige ngo, we namen mee in rekening indien een persoon opeenvolgende inzetten heeft in 
eenzelfde regio maar bij verschillende ngo’s. 
 

We merken dat als we de sector zonder AZG bekijken, de gemiddelde duur van een 
inzet binnen één regio tussen de 1 en de 5 jaar is, voor noord- én zuid-coöperanten. 
Indien we AZG mee in rekening nemen krijgen we een duidelijk ander beeld, vermits 
deze ngo toch eerder kortere inzetten organiseert (- 1 jaar). 
Het aandeel “langdurige” coöperanten (+ 5 jaar) is eerder beperkt. 
 
VIII. TYPE INZET 
 

 Inzet* 

 Zonder AZG Met AZG 

 Coördinatie  1 partner + 1 partner Coördinatie  1 partner + 1 partner 

Coöp. Noord en Zuid 137 33,3% 184 44,8% 90 21,9% 640 65,8% 240 24,7% 92 9,5% 

Coöp.  Noord 100 27,8% 175 48,6% 85 23,6% 259 33.2% 437 55,9% 85 10,9% 
Coöp. Zuid 11 20,7% 19 35,9% 23 43,4% 49 25,4% 121 62,7% 23 11,9% 
*Hier proberen we een beeld te geven hoe deze mensen in het Zuiden worden ingezet. 
Coördinatie: land- veld- of regiocoördinatie voor de noord- (Belgische) ngo.  
1 partner: expat werkt hoofdzakelijk voor 1 lokale (in het Zuiden) partnerorganisatie.  
+1 partner: expat werkt voor een netwerk van meerdere partners in het Zuiden. 
 

We merken hier ( in het overzicht zonder AZG) dat de inzet van de expat in het Zuiden 
zeer divers kan zijn, dat de expat nog hoofdzakelijk aan 1 partnerorganisatie verbonden 
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is, maar dat coördinatietaken voor de Belgische ngo én het werken met meerdere 
partners in het Zuiden ook erg belangrijke werkvormen zijn. 
Als we focussen op de zuid-coöperant zien we dat deze eerder wordt ingezet bij 
meerdere partners. 
Indien we AZG mee in rekening nemen krijgen we een duidelijke stijging van de 
coördinerende functie én de inzet bij 1 partner. 
 
 
IX. FINANCIERING 
 
 Financiering* 

 Zonder AZG Met AZG 

 Dgos/BOF/noodhulp Subsidie niet 
Dgos 

Eigen 
middelen 

Dgos/Bof/noodhulp Subsidie niet 
Dgos 

Eigen 
middelen 

Coöp. Noord 
en Zuid 

346 82,6% 49 11,7% 24 5,7% 365 37,2% 155 15,9% 460 46,9% 

Noord 
coöperanten 

302 83% 38 10% 24 7% 316 40,3% 118 15% 351 44,7% 

Zuid 
coöperanten 

44 80% 11 20% 0 0% 49 25,1% 37 19% 109 55,9% 

Vrijwilligers 194 48,9% 0 0% 203 51,1% 194 48,9% 0 0% 203 51,1% 

Beurzen 89 97,8% 2 2,2% 0 0% 89 97,8% 2 2,2% 0 0% 
*Hier trachten we een overzicht te schetsen vanuit welke financieringsbronnen de individuele uitzendingen gebeuren. Subsidies 
“niet Dgos” kunnen bv. Europese, regionale of lokale subsidies zijn.  
 

Het valt op dat wat betreft financiering van het uitzenden van coöperanten, de ngo’s 
voor een dikke 80% vertrouwen op subsidies van de federale overheid aangevuld met 
10 % andere subsidies de rest zijn eigen middelen. 
Indien we het overzicht bekijken incl. AZG krijgen we een duidelijke verschuiving naar 
de eigen middelen! 
De financiering van de vrijwilligers gebeurt of door federale subsidies of met eigen 
middelen. 
Beurzen worden hoofdzakelijk gefinancierd door federale subsidies. 
 
X. UITZENDEN IN DE BEGROTING VAN DE  UITZEND-NGO’S 
 
Financiering uitzenden: in % van de    

totale begroting Dgos-programma:  *     15,2 % 

totale begroting van ngo:       **             10,2 % 

*Gebaseerd op 34 van de 37 respondenten 
**Gebaseerd op 30 van de 37 respondenten 
 
Het uitzenden van personen (incl. beurzen) vertegenwoordigt gemiddeld 15% van de 
begroting van het Dgos-medegefinancierd programma of project van 34 individuele 
ngo's die aan uitzenden doen. Als we de programma's en projecten van de andere ngo's 
die niet aan uitzenden doen erbij nemen, dan daalt het aandeel van uitzenden in het 
geheel van de Dgos-medefinaciering uiteraard nog sterk.  
Op de totale begroting is het aandeel van uitzenden gemiddeld 10% voor de betrokken 
ngo’s. 
In beide gevallen zijn er grote verschillen te zien tussen de ngo’s onderling, naargelang 
ze meer of minder gebruik maken van het uitzenden. 
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XI. CONCLUSIE: 
 
Er is een erg grote diversiteit in de wijze waarop de Belgische ngo's het instrument 
personele samenwerking hanteren. Dé coöperant of dé vrijwilliger bestaat zeker niet 
meer.  
We evolueren ook meer en meer naar divers samengestelde teams (op verschillende 
manieren, lange duur, korte duur, noord-coöperant of iemand vanuit het Zuiden). 
Voor een aantal ngo's blijft dit een belangrijk instrument waarvoor ze een deel van hun 
geld en middelen vrijmaken.  
 
 
Namen deel  aan  deze enquête: 11.11.11, ADG, Aquadev, Autre Terre, Artsen zonder Vakantie, Broederlijk delen, Bevrijde Wereld, 
Caraes, Caritas, Cdi Bwamanda, Codeart, Croix-Rouge de Belgique Communauté Francophone, Damiaanactie, DMOS-Comide, 
Veterinairs Sans Frontières, FOS, Handicap International (BE), Iles de Paix, ingénieurs sans front, KBA-Foncaba, Louvain 
Développement, Medcin du Monde, Memisa, AZG, OXFAM Sol, Partenaire, Protos, RCN Justice & Démocratie, Rode Kruis-
Vlaanderen Internationaal, Steunfonds derde wereld, SHC, SLCD, Trias, Vredeseilanden, Vlaams Internationaal Centrum VIC, 
Volens , Wereldsolidariteit. 
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Bijlage 2: 

Statuut voor het buitenlands personeel:  aanpassingen  voor het komende 

decennium?  
 

Deze bijlage geeft aan hoe dit statuut is geëvolueerd; en welke aanpassingen  nodig zijn in de 

toekomst in de geest van deze nota.  

 

1. Vanwaar komen we: hoe groeide het statuut tot wat het vandaag is?  

Vanaf de start van de ngo-regelgeving is er sprake van een ‘statuut’ van  de personen die door de 

ngo worden ingezet. Tot 1991  was er sprake van ngo-‘vrijwilliger’, vanaf dan wordt de term  

ngo-coöperant’.  Het ‘statuut’ werd  onderhandeld tussen de overheid en de sector, en heeft een 

hele evolutie gekend.  

Het statuut bestond aanvankelijk uit een ‘erkenning’ door de Belgische overheid van personen 

die in opdracht of na selectie door een Belgische ngo in een ontwikkelingsland gingen werken.  

Aan die erkenning werden dan een aantal minimale voordelen gekoppeld op het vlak van 

bestaanszekerheid en sociale zekerheid.  De voordelen werden rechtstreeks, door de overheid  

zelf, aan de coöperanten toegekend.  Ook andere Belgische overheidsdiensten  verleenden 

speciale regelingen aan personen die deze erkenning bezaten   (rva, fiscus, binnenlandse 

zaken…). Het is dus niet zo dat het volledige statuut geregeld wordt door de ngo-

subsidiereglementering.  

De erkenning werd verleend voor zover de persoon aan minimumvoorwaarden voldeed:  ook 

hierdoor werd een zekere bescherming verleend aan de coöperant.   

 

In de jaren 90 kwamen er twee belangrijke wijzigingen:  de inzet kan alleen nog op professionele 

basis gebeuren en moet ingebed zijn in het programma van de ngo (KB 1991); de ngo krijgt de 

volledige verantwoordelijkheid voor de voordelen aan de coöperant: de overheid geeft haar 

verantwoordelijkheid door (KB 97). Er is geen erkenning meer van de individuele coöperanten.   

 

Het ‘statuut’ heeft tengevolge van die evolutie een ander karakter gekregen: het gaat om de 

minimumvoorwaarden die moeten gegarandeerd worden aan de coöperant opdat de ngo kan 

genieten van een subsidie voor het inzetten van coöperanten.  Het gaat ook over de bedragen en 

voordelen die zonder meer door  Dgos worden aanvaard als kosten., en de randvoorwaarden die 

Dgos oplegt (over de inzet zelf).    De coöperant zelf kan strikt gezien niet op basis van het KB 

of MB aanspraak maken op die arbeidsvoorwaarden.   (Hij of zij zal wel rechtreeks rechten 

putten uit de overeenkomst (arbeids-of uitzendovereenkomst)   die afgesloten wordt met de ngo, 

waarin naar deze voordelen en voorwaarden wordt verwezen. Het geheel van rechten en plichten 

van de coöperant wordt daarnaast ook bepaald door de regels van andere overheden (rva… zie 

boven), en door het Belgisch arbeidsrecht, of een buitenlands recht,  voor zover  het van 

toepassing is.)   

 

2. Hoe kan het statuut verder evolueren?  

Naar de toekomst toe is er nood aan het behoud van een ngo-coöperantenstatuut, als een 

verplicht  platform van minimumvoorwaarden voor het buitenlands personeel dat met een 

arbeidscontract door de Belgische ngo in het Zuiden wordt ingezet. Daarnaast ook aan de 

invoering van een vrijwilligersstatuut, wat in sommige omstandigheden (jongeren, noodhulp,  

uiting van solidariteit….   ) meer aangewezen kan zijn.   

 

2.1. Pistes voor het statuut van ngo-coöperant 

 Het statuut is een afspraak over de minimumvoorwaarden die aan de coöperant moet worden 

toegekend; over dit minimum wordt onderhandeld tussen overheid en de sector,  het kan 

verder in het KB inzake medefinanciering van ngo-programma's en projecten worden 
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opgelegd.  Dit minimum wordt ook als referentie gehanteerd bij de inzet van buitenlands 

personeel dat met andere subsidies of eigen fondsen wordt ingezet. Het geeft een houvast aan 

de ngo’s bij het  bepalen van aangepaste arbeidsvoorwaarden:  ze zijn een aanvulling op (of 

indien wenselijk en mogelijk) een afwijking van de  voorwaarden die  opgelegd zijn bij 

tewerkstelling in België.   

 De overheid gaat akkoord met deze minimumvoorwaarden,  en aanvaardt alle kosten die 

beantwoorden aan dit statuut.  Dit betekent ook dat ze de financiering daarvan garandeert.  

 De ngo moet bevrijd worden van de verplichtingen die niet worden opgelegd bij tewerkstelling 

in België:   

 uitgaven die in België door de overheid of de sociale zekerheid (dit is mutualisering van 

risico’s) worden gedragen. Meer bepaald de uitgaven verbonden aan de gezinssituatie van 

de coöperant (kinderbijslag, schoolkosten, reiskosten, …). De  sector  wil met de overheid 

een aantal sporen verkennen.  Dit ook in toepassing van het akkoord van 4 mei 2009.  

 ook de aansluiting bij de sociale zekerheid kan anders opgevat worden.  

 Het statuut wordt niet beperkt tot Noord-Zuid-inzetten, maar wordt ook aangepast uitgewerkt 

voor Zuid-zuid-inzetten.  

 De ngo’s houden rekening met de internationalisering van het coöperantenbestand, en zoeken , 

zo mogelijk met steun van de overheid, naar oplossingen voor een verbetering van de sociale 

bescherming van de coöperanten in de landen van oorsprong, minstens de EU. (o.a.  

werkloosheidsregeling) 

 Het spoor van een harmonisering met andere (Belgische) statuten wordt bekeken: meer 

speciaal VVOB, Junior assistenten van BTC.   

 Het ‘statuut’ van coöperant wordt niet meer verbonden aan een minimale of een maximale 

duur. Het gaat wel steeds over een situatie van personen die worden aangeworven met het oog 

op het  uitzenden naar het buitenland . Voor de lokale contracten met lokale medewerkers 

gelden de afspraken en het (minimum) statuut niet. Het is wel wenselijk dat elke ngo een 

beleid voert om de beide situaties op elkaar af te stemmen. 

 De korte missies, eigen aan de humanitaire inzet, krijgen een aangepast statuut.  

 

2.2. Pistes voor het statuut van uitgestuurde vrijwilliger 

Net zoals er een algemene regeling bestaat voor het inschakelen van vrijwilligers in de werking 

in België dient de sector werk te maken van bepalen van minimum bescherming die moet  

gegarandeerd worden  bij inzet van personen die ze als vrijwilliger inzet in het Zuiden. De eisen 

van de Wet vrijwilligers zijn een start, en worden aangevuld met aangepaste eisen voor inzet in 

het buitenland. Dit mondt uit in een ‘charter ‘ van de ngo-sector ivm uitzenden van vrijwilligers 

naar het Zuiden. Hieronder verstaan we alle vormen van inzet die niet gebeuren onder een 

arbeidsovereenkomst met de ngo, maar wel een kostenvergoeding kunnen krijgen.   

De sector heeft een lange traditie met deze werkvorm, die ook haar plaats kan behouden in een 

kwaliteitsvolle samenwerking. De vrijwilligers kunnen een alternatief zijn in het kader van 

doelstelling 4 (inzet van juniors) en bij korte inzetten in het kader van doelstellingen 1 en 2 

(capaciteitsversterking en noodhulp).  

 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


