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SAMENVATTING
 WAAROM zijn ontwikkelingsngo’s in België belangrijk? 

1/ ONTWIKKELINGSNGO’S = EEN NEED TO HAVE
Ontwikkelingsngo’s zetten zich in voor een moderne ontwikkelingssamenwerking, weg van de klassieke noord-zuid-
benadering. Universele rechten staan daarin centraal. Denk aan sociale bescherming, waardig werk, een gezond leefmi-
lieu, onderwijs, rechtvaardige fiscaliteit,... Ook de Belgische overheid vindt deze ‘globale rechtenbenadering’ cruciaal. 
Daarom zetten ze de zeventien ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (de SDG’s) centraal. Ontwikkelingsngo’s helpen 
de overheid die doelstellingen te behalen. 

2/ EEN WERKING IN BELGIË IS NODIG
Een moderne ontwikkelingssamenwerking heeft een werking in België nodig. Klimaatverandering, ongelijkheid en bij-
voorbeeld Schone Kleren spelen evengoed bij ons als elders in de wereld. Ontwikkelingsngo’s werken in België aan een 
dieper inzicht van deze mondiale problemen door in te zetten op sensibilisering, onderwijswerking en politieke agendas-
etting.

 HOE werken ontwikkelingsngo’s in België? 

3/ EEN UNIEKE WERKING
Ontwikkelingsngo’s hebben expertise, mobilisatiekracht, zetten in op gedragsverandering én verandering in systemen. 
Dat maakt hen uniek en complementair naast de overheid of de privésector. Niet toevallig noemt de Belgische overheid 
hen ‘strategische partners’. 

4/ EEN INNOVATIEVE AANPAK
Ontwikkelingsngo’s boren nieuwe doelgroepen aan, vernieuwen en springen op de kar van nieuwe technologieën. 
Dat resulteert in innovatieve projecten.

5/ EEN MOTOR VOOR SAMENWERKING 
Ontwikkelingsngo’s zijn steeds op zoek naar complementaire samenwerkingsverbanden, strategische allianties en ef-
ficiëntievoordelen. Door hun link met het terrein en hun internationale reflex vervullen ze een unieke rol in diverse sa-
menwerkingen. 

6/ MAATWERK
Ontwikkelingsngo’s focussen in België op verschillende specifieke groepen: beleidsmakers, jongeren, boeren, ouderen,... 
Ze doen dat maatgericht: bij sommige werken trainingen, bij andere publicaties en bij nog andere onderzoek. Steeds 
zoeken ze de juiste tool.

 WAT hebben ontwikkelingsngo’s in België te bieden? 

7/ RESULTATEN
Ontwikkelingsngo’s hebben impact. Ze staan aan de wieg van verschillende (inter)nationale wetgevende en institutio-
nele veranderingen en hebben impact op diverse individuen en groepen. Denk aan leerlingen, stadsbesturen, bedrijven, 
scholen en vrijwilligers.

8/ STRUCTURELE OPLOSSINGEN
Het werk van ontwikkelingsngo’s is geen losse flodder. Integendeel. Ze werken zoveel mogelijk in partnerschap en we-
ten wat leeft bij lokale actoren in het Zuiden. Hun acties krijgen de steun van hun ruime achterban. Hun werk is daarom 
structureel en duurzaam.

9/ PERFORMANTIE
Ontwikkelingsngo’s zijn efficiënt en duurzaam. Ze werken met gesofisticeerde veranderingstheorieën en hebben een 
kritische geest (ook voor zichzelf) en veel aandacht voor duurzaamheid via natrajecten.

10/ INTERNATIONALE ERKENNING
Het werk van ontwikkelingsngo’s wordt internationaal erkend. ‘België heeft (op vlak van wereldburgerschapseducatie) 
een leidende rol gespeeld in de Europese landen’, aldus Global Education Netwerk Europe (GENE).
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Een sterk middenveld? Is dat wel nodig? Wat doen ontwikkelingsngo’s precies? Werken zo ook in 
België? Zijn ze wel efficiënt en zijn ze niet te politiek? Halen ze resultaten? 

Dit pleidooi geeft antwoord op deze vragen. 

Dit aan de hand van tien redenen, samengebundeld in een logisch verhaal dat antwoord geeft op 
cruciale vragen: Waarom zijn ontwikkelingsngo’s belangrijk? Hoe werken ze? Wat hebben ze te 
bieden? Afsluiten doen we met de uitdagingen voor de toekomst.

Deze tekst gaat uit van 11.11.11 en de ngo-federatie. Twee vaste waarden in het Belgische 
middenveld. 11.11.11 is al meer dan vijftig jaar de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Ze 
bundelt de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. 
De ngo-federatie ondersteunt de Belgische ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Ngo’s kunnen 
bij hen terecht voor kwaliteitswerking, belangenbehartiging en vorming. 

Voor de argumenten in dit pleidooi werd gebruikt gemaakt van data uit externe evaluaties, 
rapporten en overheidsdocumenten. Voor extra informatie, argumentatie of bij vragen, kunt u 
terecht bij 11.11.11 of de ngo-federatie.

INLEIDING
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REDEN 1: 
ONTWIKKELINGSNGO’S: 
EEN ‘NEED TO HAVE’ 

In dit pleidooi hebben we het over ‘ontwikkelingsngo’s 
actief in België’. 

Ontwikkelingsngo’s maken deel uit van het brede maat-
schappelijk middenveld en bekleden daarin een specifie-
ke rol. 

Tijdens een wereldtop van de OESO in het Zuid-Koreaan-
se Busan, werd hun specifieke rol als volgt omschreven: 
‘Ontwikkelingsngo’s spelen een cruciale rol. Ze onder-
steunen mensen bij het opeisen van hun rechten, ze stre-
ven naar op rechten gebaseerde benaderingen, ze geven 
mee vorm aan ontwikkelingsbeleid en partnerschappen, 
en houden toezicht op de uitvoering ervan. Hun aanpak 
en diensten zijn complementair aan die van overheden.’1

Toch is dat niet altijd hun rol geweest. Vijftig jaar geleden 
organiseerden ontwikkelingsngo’s vooral mee de hulps-
troom van Noord naar Zuid. Ondertussen er is veel ver-
anderd. Vandaag zijn verschillende ‘derdewereldlanden’ 
opkomende grootmachten geworden, anderen kennen 
indrukwekkende groeicijfers. 

Ook ons land – en bij uitbreiding Europa - wordt gecon-
fronteerd met veranderingen die voordien veraf leken. 
Denk aan financiële instabiliteit, klimaatopwarming en 
vluchtelingenproblematiek.

Is ontwikkelingssamenwerking nog wel nodig in zo’n we-
reld? Zeker. In vele opkomende landen is er geen tekort 
aan middelen, wél aan een billijke verdeling van de rijk-
dom. En ook in eigen land moeten uitdagingen aangepakt 
worden. Hier een echt antwoord op bieden, kan alleen via 
het creëren en afdwingen van eerlijke spelregels. Waar 
ook ter wereld. Dus ja, ontwikkelingssamenwerking is 
meer dan ooit nodig - op voorwaarde dat het geen neutra-
le armoedebestrijding is.

Daarom verdedigen ontwikkelingsngo’s vandaag rechten. 
Het recht op gezondheidszorg en sociale bescherming, 
waardig werk, een gezond leefmilieu, voedsel, onderwijs, 
drinkbaar water, rechtvaardige fiscaliteit,… Het gaat dus 
niet om gunsten waar we – als we een beetje geld op de 
begroting over hebben – wat hulpgeld aan besteden. 

Armoedebestrijding is dus niet langer het leitmotiv van 

WAAROM
ONTWIKKELINGSNGO’S IN BELGIË BELANGRIJK ZIJN

ontwikkelingsngo’s. De mantra’s van een moderne ont-
wikkelingssamenwerking zijn de strijd tegen ongelijkheid 
en voor duurzame ontwikkeling. Op deze transformatie 
hebben ontwikkelingsngo’s de laatste jaren sterk ingezet. 

Die aanpak erkent ook de Dienst Bijzondere Evaluaties 
(DBE) van de federale overheid, die in oktober 2018 de 
ontwikkelingsngo’s actief in België liet evalueren door ex-
terne evaluatoren.

Het resultaat was een gedetailleerd rapport met verschil-
lende casestudies van een aantal organisaties2.

In die evaluatie erkennen en onderschrijven de evalu-
atoren de focus van ontwikkelingsngo’s op universele 
rechten. ‘(Ze) evolueren in een toenemende mate naar 
een mondiale rechtenbenadering. Dit is een positieve 
evolutie die erkenning verdient en verder aangemoedigd 
mag worden’, aldus de evaluatie3. De evaluatoren noteren 
tevens dat de werking van ontwikkelingsngo’s zich afzet 
tegen een traditionele Noord-Zuidtegenstelling: ‘(Hun 
benadering) benadrukt de onderlinge afhankelijkheid 
tussen wat er gebeurt op lokaal en mondiaal niveau4’.

Niet alleen ontwikkelingsngo’s maar ook de Belgische 
overheid kiest voluit voor deze globale benadering. Zo 
zet België de SDG’s centraal. Die Duurzame Ontwikke-
lingsdoelstellingen (sustainable development goals’ of 
SDG’s) zijn zeventien doelstellingen die vastgelegd wer-
den in de schoot van de Verenigde Naties (VN). Hiermee 
wil de wereldgemeenschap tegen 2030 de extreme ar-
moede bannen en de planeet beschermen. De nadruk ligt 
niet langer alleen op het Zuiden.

De SDG’s kunnen alleen verwezenlijkt worden als ver-
schillende spelers de handen in elkaar slaan. Niet toevallig 
vragen de VN een wereldwijd partnerschap voor duurza-
me ontwikkeling (SDG 17). Ontwikkelingsngo’s in België 
zijn hiervoor een belangrijke partner. Ze werken pistes uit 
voor de vertaling van de SDG’s naar het Belgische beleid, 
brengen de SDG’s naar scholen en gaan op zoek naar part-
ners in de privésector en gemeentebesturen. Bovendien 
staan zij er borg voor dat de focus op de meest kwetsba-
ren wereldwijd in deze agenda niet verloren gaat. 

Ontwikkelingsngo’s werken dus concreet mee aan de ver-
wezenlijking van de SDG’s en helpen de Belgische over-
heid zijn doelstellingen te behalen. 

Sterke ontwikkelingsngo’s? Geen nice to have dus, maar 
een need to have.1
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REDEN 2: 
EEN WERKING IN BELGIE 
IS BROODNODIG

Tot tien jaar geleden waren de vluchtelingenproblema-
tiek, klimaatopwarming, financiële instabiliteit, oorlo-
gen en conflicten voornamelijk zuidelijke aangelegen-
heden. Dat is nu wel even anders. 

We leven in een globale wereld, met een globalere agen-
da. Thema’s als ongelijkheid, seksueel geweld en de nood 
aan waardig werk spelen evengoed bij ons als elders in 
de wereld. Het is dus logisch dat ontwikkelingssamen-
werking niet meer alleen in het Zuiden actief kan zijn. 

Een werking in België is even cruciaal. Dat inzicht leeft 
nationaal en internationaal:

• Het belang van een werking van ontwikkelingsngo’s 
in België is bij wet vastgelegd. De Wet Ontwikke-
lingssamenwerking (maart 2013), onderstreept de 
nood aan sensibilisering.5

 
• De federale Strategienota Ontwikkelingseducatie 

concretiseert dit. ‘Onze attitudes, gedrag en acties 
hebben gevolgen op sociale veranderingen in het 
Noorden en het Zuiden en kunnen bijdragen tot 
een duurzaam ontwikkelingsmodel, hier en in het 
Zuiden, en tot een versterking van internationale 
solidariteit’6. Daarom wil de strategienota ‘verant-
woordelijke burgers vormen en alles in het werk 
stellen om elke burger in België toegang te verlenen 
tot ontwikkelingseducatie’.7 Een werking in België 
is voor de Belgische overheid een ‘onontbeerlijk in-
strument van de ontwikkelingssamenwerking’. De 
Belgische overheid wil haar engagement nemen en 
deze aanpak verder versterken.8 

• Onderwijs en educatie zijn hierin belangrijke hef-
bomen. De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG 
4.7) willen er tegen 2030 voor zorgen dat ‘alle leer-
lingen de nodige kennis en vaardigheden verwerven 
om zich in te zetten voor duurzame ontwikkelingen, 
meer bepaald door onderwijs in ontwikkeling en 
duurzame levensstijlen, mensenrechten, genderge-
lijkheid, vredeseducatie en conflictloze communica-
tie, wereldburgerschap, de appreciatie van culturele 
diversiteit en de bijdrage van cultuur tot duurzame 
ontwikkeling’.

• Gezien het belang van onderwijs en educatie om 
geëngageerde burgers te vormen, legde België ‘ont-
wikkelingseducatie’ wettelijk vast in de actualisatie 
van de Wet Ontwikkelingssamenwerking (januari 
2014). 9

Nationale en internationale wetten en verdragen 
klinken dus unisono: een moderne internationale sa-
menwerking kan niet zonder een werking in België. 
Mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en de 
groeiende ongelijkheid vragen om een dieper inzicht 
over de onderliggende oorzaken en tonen de nood aan 
actie, zowel individueel als collectief. Pas als mensen een 
beter inzicht krijgen, ontstaat begrip en brokkelen voor-
oordelen af.

Hoe doen ontwikkelingsngo’s actief in België dat con-
creet? Ze nemen drie rollen op zich:

• ze sensibiliseren en mobiliseren het breed publiek 
rond mondiale uitdagingen;

• doen aan politieke belangenbehartiging en agen-
dasetting;

• zetten in op onderwijs en wereldburgerschapsedu-
catie. 

Een specifiek voorbeeld is het werk van ontwikke-
lingsngo’s rond de klimaatproblematiek. De ‘Klimaat-
coalitie’ brengt het thema via mobilisaties en sensibi-
lisering naar het brede publiek. Ontwikkelingsngo’s 
zoals 11.11.11 waken erover dat de stem van de meest 
kwetsbaren wereldwijd niet verloren gaat (rol 1).  Paral-
lel wordt ingezet op beleidsbeïnvloeding via expertise-
dossiers (rol 2). Ontwikkelingsngo’s die gespecialiseerd 
zijn in onderwijs en educatie, zoals ‘Djapo’, zetten in op 
klimaattrajecten in scholen (rol 3).

Deze rollen maken bovendien duidelijk dat ontwikke-
lingsngo’s een politieke opdracht hebben. Een evidentie 
gezien hun focus op een mondiale rechtenagenda. 

De Leuvense socioloog Jaak Billiet omschrijft deze po-
litieke rol treffend: ‘(je mag) een sociale beweging niet 
reduceren tot dienstverlening, wederzijdse ondersteu-
ning en gezelligheid. Zeker in de huidige dramademo-
cratie – waar politiek niet langer via sociale organisa-
ties, maar wel via de media met kiezers communiceert 
– hebben sociale bewegingen meer dan ooit de plicht 
om zelf aan politiek te doen door in het publieke debat 
een kritische stem te laten horen, door maatschappelijk 
problemen op de politieke agenda te plaatsen en door 
gelijkgezinden te mobiliseren. Kortom, het middenveld 
is politiek, of zal niet zijn.10’ 2
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Zijn ontwikkelingsngo’s nodig? Ja. Is een werking is Bel-
gië noodzakelijk? Ja. Maar hoe vullen ontwikkelingsngo’s 
in België hun rol in? 

REDEN 3:
EEN UNIEKE WERKING

Hoewel er binnen de ontwikkelingssector verschillende 
actoren actief zijn, vullen ontwikkelingsngo’s hun rol op 
een unieke manier in. 

• Ze zijn uniek omwille van hun expertise. Zo is ‘Join 
for Water’ de expert voor duurzame wateroplos-
singen en houdt ‘Wereldsolidariteit’ de vinger aan 
de pols omtrent arbeidsrechten. Andere ontwikke-
lingsngo’s bouwden expertise op in het betrekken van 
specifieke doelgroepen. ‘VIA Don Bosco’ focust zich 
op technisch en beroepsonderwijs, ‘FIAN’ op de pri-
vate sector en ‘Rikolto’ op voedingsketens. De exper-
tise van de ontwikkelingsngo’s is dus erg divers mét 
een rode lijn: een internationale blik.

De evaluatie in opdracht van de federale overheid erkent 
deze expertise. ‘De thematische expertise van sommige 
ngo’s heeft niet alleen een toegevoegde waarde in termen 
van geloofwaardigheid maar ook in termen van doel-
treffendheid. Deze expertise is vaak het gevolg van een 
rijke diversiteit aan competenties binnen de programma 
teams en een geïntegreerde aanpak die verschillende 
strategieën kan omvatten zoals onderzoek, sensibilise-
ring, begeleiding, pleidooiacties.’ Bovendien hebben ngo’s 
hun expertise rond thema’s of doelgroepen de laatste ja-
ren ook herkenbaarder en toegankelijker gemaakt.11

• Ze zijn uniek omwille van hun mobilisatiekracht. 
Vele ontwikkelingsngo’s hebben een grote en loyale 
achterban. Hun mobilisatiekracht gaat diep en breed. 
‘Sing for the Climate’ uit 2014 is zo’n voorbeeld. Toen 
gaven meer dan 80.000 volwassenen en 300.000 
leerlingen letterlijk hun stem aan het klimaat. In meer 
dan 70% van de Vlaamse en Brusselse gemeenten is 
er een groep 11.11.11-vrijwilligers actief.

• Ze zijn uniek omwille van hun inzet op gedrags-
verandering. Ontwikkelingsngo’s zetten complexe 
problematieken om in concrete en zichtbare acties. 
Zeker de aandacht voor acties die mensen ‘in het da-
gelijkse leven kunnen stellen’, wordt door de exter-
ne evaluatoren gezien als een ‘belangrijke tendens’. 
‘Ngo’s bieden doelgroepen een concreet handelings-
perspectief.’ Iets wat volgens de evaluatoren tot meer 
effectiviteit leidt.’12

• Ze zijn uniek omwille van hun inzet op verande-
ringen in systemen. In de Schone Kleren campagne 
mobiliseren ontwikkelingsngo’s kledingbedrijven in 
België om hun verantwoordelijkheid op te nemen 
voor de arbeidsomstandigheden in hun volledige 
toeleveringsketen. Via hun lokale partners staan de 
ontwikkelingsngo’s dicht bij bijvoorbeeld de fabrieks-
arbeiders. Zij zijn dus erg goed geplaatst om de keten 
structureel te wijzigen.

Deze unieke rol zorgt er tevens voor dat ontwikke-
lingsngo’s een belangrijke complementaire rol hebben 
naast andere actoren zoals de overheid of de privésector. 
Dat impliceert dat deze werking niet zo maar door andere 
actoren kan uitgerold worden. 

De Belgische overheid noemt ontwikkelingsngo’s dan ook 
‘strategische partners’ die gespecialiseerd zijn in ontwik-
kelingseducatie. ‘Dikwijls hebben ze door hun banden 
met het Zuiden een bijzondere dossierkennis opgebouwd 
en ze beschikken tevens meestal over een gepaste peda-
gogische expertise’, aldus de strategienota Ontwikkeling-
seducatie.13 

REDEN 4: 
EEN INNOVATIEVE AANPAK

Ontwikkelingsngo’s gaan voor een innovatieve aanpak. 

• Ze boren nieuwe doelgroepen aan. ‘Ontwikke-
lingsngo’s hebben aandacht voor doelgroepen die 
minder vaak bereikt worden door traditionele ont-
wikkelingseducatie activiteiten’, klinkt het in de eva-
luatie van de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE)14. 
‘Dit leidt tot innovatieve initiatieven en samenwer-
kingsverbanden die gezamenlijk diverse doelgroe-
pen op een meer diepgaande en duurzame manier 
kunnen bereiken’, aldus de evaluatoren. Concrete 
voorbeelden hiervan zijn ‘FIAN’ die zich focust op 
boerengemeenschappen en Belgische boerenbewe-
gingen, ‘Join for Water’ die zich richt op stadbesturen 
en waterbedrijven of ‘VIA Don Bosco’ die specifiek 
met leerkrachten en leerlingen uit het technisch en 
beroepsonderwijs aan de slag gaat.15 

HOE
ONTWIKKELINGSNGO’S WERKEN IN BELGIË

4
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• Ze vernieuwen van binnenuit. De wereld van vijftig 
jaar geleden lijkt in niets meer op de wereld van nu. 
Het is een ding om die analyse te maken, een ander 
om tot concrete actie over te gaan. De laatste jaren 
zijn ontwikkelingsngo’s hiermee concreet aan de 
slag gegaan. Innovatieve pilootprojecten worden 
uitgerold. ‘Plan International België’, die zich voor-
al inzet voor kinderrechten in de armste landen, 
startte in 2018 een project in Brussel. Het project 
BruxELLES startte vanuit het idee dat ook in België 
grote uitdagingen zijn rond gendergelijkheid en fo-
cust op seksuele intimidatie. Een ander voorbeeld is 
‘Wereldsolidariteit’. Een klassieke middenveldorga-
nisatie van de christelijke zuil. Tegen de achtergrond 
van de wereldwijde vergrijzing zoeken ze innovatie-
ve samenwerkingen tussen OKRA in België en ou-
derenverenigingen in Bangladesh.

• Ze springen op de kar van nieuwe technologieën. 
Ze digitaliseren de leermaterialen en gebruiken de 
nieuwste audiovisuele hulpmiddelen.

REDEN 5: 
EEN MOTOR VOOR 
SAMENWERKING

Ontwikkelingsngo’s gaan prat op samenwerking. Wat 
hen hierin uniek en essentieel maakt, is hun link met het 
terrein en hun internationale reflex. De evaluatie erkent 
de (schaal)voordelen van die aanpak. Zowel op vlak van 
bereik, draagvlak en efficiëntie. 

‘Deze aanpak is erg bemoedigend’, klinkt het. Een greep:

• ‘NGOs zoeken vaker complementaire samenwer-
kingsverbanden op met andere actoren rond ge-
meenschappelijke thema’s of doelgroepen’, aldus de 
evaluatoren. ‘Zulke samenwerking biedt opportuni-
teiten om een breder en diverser doelpubliek te be-
reiken alsook moeilijker bereikbare doelgroepen’.16

• ‘NGOs gaan vaker strategische allianties aan met 
andere actoren.’ Deze doen zich vooral voor bin-
nen de pleidooiacties waarbij ook samengewerkt 
wordt met actoren van buiten de ontwikkelingssa-
menwerkingssector (bv. sociale bewegingen, parle-
mentairen, invloedrijke personen,...).’ Dit bevordert 
het bereik en draagt bij tot een breder draagvlak 
voor deze acties.’17 Inderdaad, ontwikkelingsngo’s 
werken vaak met intermediairen, ook van buiten de 
sector. Denk aan leerkrachten, federatie van de voe-
dingsindustrie, steden,…. Dat is belangrijk omdat zij 
een multiplicatorrol of hefboomfunctie opnemen. 
Dankzij deze samenwerkingen kan nog beter maat-
werk geleverd worden.

• ‘Het is (…) bemoedigend (…) vast te stellen dat meer-
dere organisaties samenwerkingsverbanden opzoe-
ken met actoren die specifieke expertise of capaci-
teit kunnen binnenbrengen die de organisaties zelf 
niet in huis hebben.’18 

• ‘Specifiek voor beleidsbeïnvloedingstrategieën lijkt 
het werken via brede netwerken een belangrijk effi-
ciëntievoordeel op te leveren.’19

REDEN 6: MAATWERK

Ontwikkelingngo’s focussen in de werking binnen België 
op verschillende vaak erg specifieke groepen: beleid-
smakers, jongeren, boeren, ouderen,… Naar die doel-
groepen werken ontwikkelingsngo’s erg maatgericht: 
bij sommige doelgroepen werken trainingen, bij ande-
re publicaties en bij nog andere onderzoek. Ontwikke-
lingsngo’s gaan telkens op zoek naar de beste tool bij 
elke doelgroep. 

Dat erkent ook de evaluatie in opdracht van de federa-
le overheid. ‘In de onderzochte cases komt een aanpak 
naar boven die nauw afgestemd wordt op de noden en 
eigenheid van specifieke doelgroepen.’

Een voorbeeld van dit maatgericht werken, is de aanpak 
van ‘FIAN’. ‘’FIAN Belgium’ kiest ervoor om inhoudelij-
ke ondersteuning te combineren met het begeleiden 
van de actoren tijdens gezamenlijke pleidooiacties. 
Hun werk wordt dan ook zeer positief beoordeeld door 
boerenbewegingen. FIAN bouwt langdurige relaties en 
partnerschappen op en zet in op sterke expertise. Daar-
door komen de meeste acties tot stand binnen lopende 
partnerschappen die ook blijven bestaan na opeenvol-
gende acties.20’
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Door hun unieke rol en hun manier van werken (maat-
werk, trekker van samenwerkingen en een innovatieve 
drive) hebben ontwikkelingsngo’s een essentiële rol te 
spelen in België.

Al volgt nu misschien wel de belangrijkste vraag: wat 
kunnen ontwikkelingsngo’s actief in België voorleggen 
op vlak van resultaten? Hebben ze impact? Zijn ze per-
formant en werken ze duurzaam?

REDEN 7: RESULTATEN

Het is niet eenvoudig om het effect van een werking in 
België te meten. Dat erkent ook de strategienota ontwik-
kelingseducatie van de Belgische overheid. ‘Het gaat im-
mers om bewustmaking, een beter inzicht en uiteindelijk 
een attitudeverandering, engagement en mobilisatie van 
burgers (…)’.21 

Toch kunnen ngo’s een positieve balans voorleggen op 
vlak van bereik en gedragsverandering. 

Ontwikkelingsngo’s halen hun vooropgestelde doelstel-
lingen rond het bereik van de doelgroep. Vele ontwik-
kelingsngo’s werken voor een langere periode met een 
specifieke doelgroep. De evaluatoren vinden die aanpak 
veelbelovend om bij te dragen tot meer duurzame veran-
deringen.22 

‘Ngo’s kiezen strategisch hun actoren en gaan op zoek 
naar zij die een multiplicator rol kunnen opnemen’, aldus 
de evaluatoren. Ngo’s gaan minder evidente doelgroepen 
ook niet uit de weg. ‘Er is een groeiende aandacht voor 
doelgroepen die minder vaak bereikt worden door tradi-
tionele activiteiten’.23 Dat betekent dat ngo’s bij verschil-
lende doelgroepen impact hebben.

• Impact op wetgeving en instituties. Ontwikke-
lingsngo’s stonden aan de wieg van verschillende 
wetgevende en institutionele veranderingen24. Twee 
voorbeelden: (1) het regelgevend kader ter bevor-
dering van de beleidscoherentie in ontwikkelingssa-
menwerking25; (2) de focus op burgerschap binnen de 
nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs. On-
der andere door de expertise van ontwikkelingsngo’s 
actief rond wereldburgerschapeductie maakt ‘bur-
gerschap’ vandaag deel uit van de eindtermen. 

• Impact via intermediaire actoren. Ontwikke-
lingsngo’s werken niet alleen naar het brede publiek 
maar ook naar ‘intermediaire actoren’ zoals stads-
besturen, bedrijven, scholen of zelfs vrijwilligers. 
Het werk van ontwikkelingsngo’s speelt een recht-
streekse rol bij de internalisering van bepaalde pro-
blematieken bij die actoren. Zo gaan verschillenden 
enititeiten vandaag veel bewuster om met water, ge-
nder, sociale rechtvaardigheid, sociale bescherming, 
voedsel,…. Twee voorbeelden: (1) ‘Join for Water’ 
werkte met het intergemeentelijk bedrijf ‘De Water-
groep’ aan het bewustmaken van waterproblemen bij 
burgers, en tegelijk herbekeek ‘De Watergroep’ ook 
intern hun watergebruik. (2) 11.11.11 slaagde erin 
om burgers/vrijwilligers die zich via eigen ontwikke-
lingsprojecten inzetten (in het jargon: ‘vierdepijlerac-
toren’) te ondersteunen én mee te nemen in de mo-
derne internationale samenwerkingspraktijk. Denk 
aan de SDG’s of het loskomen van een Noord-Zuid-
benadering. ‘11.11.11 slaagde er in om (…) de praktijk 
van vierdepijleractoren (…) te veranderen in minder 
paternalistische en duurzamere benaderingen’, aldus 
de evaluatie.26 

• Impact op individueel niveau. Ngo’s zetten ook meer 
en meer in op concrete gedragsverandering. De eva-
luatie geeft aan dat vooral de procesmatige aanpak 
van ontwikkelingsngo’s diepere leerprocessen bevor-
dert. Een voorbeeld hiervan is Move with Africa van 
‘VIA don Bosco’. Uit een enquête onder deelnemers 
bleek dat bijna alle jongeren (91 %) vinden dat het 
project hen in staat heeft gesteld om te beseffen dat 
individuele actie gevolgen kan hebben. Het project 
droeg volgens de jongeren (85, 4%) ook in belangrijke 
mate bij tot het bewerkstelligen van een verandering 
in attitudes, waarden en gedragingen in hun dagelijks 
leven.27

• Impact op internationaal niveau. Omwille van hun 
expertise zijn veel ontwikkelingsngo’s actief op Eu-
ropees en internationaal niveau. Zo goed als altijd 
in coalitie met andere spelers. Niet zelden trekken 
Belgische ontwikkelingsngo’s deze internationale 
netwerken.28 Zo rolt ‘Wereldsolidariteit’ de Belgische 
‘Schone Kleren Campagne’ uit waar verschillende or-
ganisaties lid van zijn: ABVV, Testaankoop, Oxfam, 
ACV,… Die sterke Belgische campagne is op haar 
beurt ingebed in een breed Europees initiatief: ‘Clean 
Clother Campaign’.

WAT
ONTWIKKELINGSNGO’S TE BIEDEN HEBBEN
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REDEN 8: 
STRUCTURELE OPLOSSINGEN 

Het werk van ontwikkelingsngo’s is geen losse flodder. 
Hun acties leiden net tot structurele en duurzame op-
lossingen. Hoe komt dat precies? 

• Ze gaan voor een mondiale rechtenbenadering. 
Ontwikkeling is geen gunst maar een recht. Ontwik-
kelingsngo’s staan niet voor liefdadigheid maar voor 
rechtvaardigheid. Het is zo’n aanpak die ze in staat 
stelt om structurele oplossingen aan te bieden.

• Ze hebben een sterke achterban. Ontwikke-
lingsngo’s hebben vaak een grote en loyale achter-
ban en vertegenwoordigen diverse strekkingen 
binnen de samenlevingen. Hun acties en voorstellen 
worden dus breed gedragen en gesteund.

• Ze staan voor samenwerking. Ontwikkelingsngo’s 
doen hun werk niet op een eiland. Integendeel. Ze 
staan gekend om hun partnerschappen, ook met 
spelers buiten de ‘klassieke’ sector. Denk aan pri-
vate spelers en stadsbesturen. De voorstellen en 
acties van ontwikkelingsngo’s hebben dus al vaak 
steun van strategische partners. ‘Synergiën zijn 
meer de norm dan de uitzondering geworden’, no-
teert de evaluatie van de federale overheid29.

• Ze hebben wereldwijd antennes. Ontwikke-
lingsngo’s werken nauw samen met lokale actoren 
in kwetsbare regio’s.  Ze gaan voor wederzijdse ver-
sterking. Een sprekend voorbeeld is het werk van de 
11.11.11-partners in Congo (DRC). Zij ontdekten 
grootschalige corruptie en omkoping van provinci-
ale parlementsleden tijdens de verkiezingen van de 
nationale Senaat en provinciegouverneurs in maart 
2019. Door hun onderzoek in de Nederlandstalige 
media te brengen, versterkt 11.11.11 de stem van 
hun partners.

REDEN 9: PERFORMANT

Hun werking is efficiënt en duurzaam. Een greep uit de 
evaluatie in opdracht van de federale overheid.

• …een gesofistikeerde theory of change. De onder-
zochte cases door de evaluatoren getuigden van 
een ‘gesofistikeerde theory of change’30. Een aanpak 
die ontwikkelingsngo’s hoog in het vaandel dragen. 
Het zorgt ervoor dat hun werking wordt ingebed in 
een complexe veranderingstheorie met meerdere 
resultaten op verschillende niveau en naar diverse 
actoren. Een voorbeeld hiervan is ‘youth engage-
ment’ in het programma van ‘Viva Salud’, ‘Solidagro’ 
en ‘Kiyo’. Vandaag werken alle ontwikkelingsngo’s 
met gedetailleerde en strategische veranderings-
theorieën.

• …een lerende en adaptieve aanpak. Ontwikke-
lingsngo’s zijn kritisch voor zichzelf en zijn niet te 
beduusd om zich aan te passen aan een veranderen-
de realiteit. ‘Een belangrijk efficiëntie bevorderen-
de factor’, aldus de evaluatoren. ‘Zo’n aanpak laat 
het toe om nieuwe strategieën op kleine schaal uit 
te testen en daarna op te schalen indien deze suc-
cesvol blijken. Door in te zetten op experimenten op 
kleine schaal, zijn de kosten van mislukken laag. De 
good practices kunnen daarna opgeschaald worden 
met minder grote financiële risico’s’, aldus de eva-
luatie. Inzichten die ontwikkelings opdoen, worden 
telkens vertaald in zichtbare aanpassingen en ge-
bruikte strategieën31.

• …veel aandacht voor duurzaamheid. ‘Verschillende 
organisaties zetten in op het verduurzamen van de 
effecten bij de doelgroepen via natrajecten na een 
interventie32. Een voorbeeld hiervan is het werk 
van ‘Le Monde selon les femmes’ dat sterk inzet 
op gender. Omwille van hun duurzame aandacht 
en pleitbezorging werd ‘gender’ expliciet opgeno-
men in verschillende officiële beleidsdocumenten 
(bijvoorbeeld: gender als transversaal thema in de 
wet voor ontwikkelingssamenwerking, strategische 
nota rond gender,...)33. 

De onderwijswerking krijgt specifieke erkenning. In 
2016 evalueerde ‘GENE’ de werking in België. GENE 
of ‘Global Education Network Europe’, is een Europees 
netwerk van ministeries, agentschappen en organisaties 
die verantwoordelijk zijn voor ‘wereldbugerschapsedu-
catie’ (global education). 

In een Peer Review wijst GENE op de sterke en profes-
sionele rol van Belgische ontwikkelingsngo’s in de on-
derwijswerking. ‘We zien sterke coördinatie en leider-
schap. Er is een duidelijke verbintenis tot strategische 
samenwerking met de overheid en met alle actoren in 
het veld.34’9
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REDEN 10: INTERNATIONALE 
ERKENNING 

In 2016 evalueerde het Global Education Netwerk Euro-
pe (GENE) de volledige ‘global education’ in België

De onderwijswerking in België kwam daaruit als een 
voorbeeld voor andere Europese landen. ‘België heeft (op 
vlak van wereldburgerschapseducatie) een leidende rol 
gespeeld in de Europese landen’, klinkt het in het rapport. 
Onze onderwijswerking en wereldburgerschapseducatie 
wordt met andere woorden internationaal erkend.

GENE aan het woord: ‘Er wordt echt inspirerend werk 
uitgevoerd door uitstekende professionals in het veld. 
Zowel binnen verschillende federale, regionale en lokale 
onderwijsinstellingen, NGO-projecten en Global Educati-
on-programma’s. Met de lancering van dit rapport hopen 
GENE en het Peer Review-team dat Global Education zal 
blijven groeien en zich ontwikkelen, zodat leerlingen in 
België en daarbuiten generaties lang kunnen bereiken en 
inspireren.’ 

10
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In dit pleidooi werd duidelijk dat ontwikkelingsngo’s 
lerende organisaties zijn. Net daarom sluit dit pleidooi 
af met uitdagingen voor de toekomst. Deze uitdagingen 
zijn niet alleen belangrijk voor de ngo-sector zelf maar 
voor alle spelers binnen internationale solidariteit.

1. Stap af van het traditionele Noord-Zuid discours. 
Vandaag spelen thema’s zoals ongelijkheid, seksu-
eel geweld, waardig werk,… evengoed bij ons als el-
ders in de wereld. Ook de oorzaken van ongelijkheid 
en armoede manifesteren zich globaler. Het is dus 
logisch dat ontwikkelingssamenwerking niet alleen 
in het Zuiden actief kan zijn. Een werking in België 
is even cruciaal. Globale problemen vragen een glo-
bale aanpak.

2. Verlies de meest kwetsbaren wereldwijd niet uit 
het oog. Een globalere agenda betekent niet dat we 
enkel focussen op de kwetsbaren in België.  Integen-
deel. Het werk van sterke mensen en organisaties 
wereldwijd moet net meer betrokken worden bin-
nen de acties in België. In plaats van alleen de stem 
‘te zijn’, moeten ze zelf meer aan het woord komen. 
In een globale agenda die voorbij gaat aan Noord en 
Zuid, ligt de meerwaarde van ontwikkelingsngo’s 
net op een sterke internationale link.

3. Geen liefdadigheid maar rechtvaardigheid. Wil je 
echt iets veranderen aan armoede en ongelijkheid, 
dan moet ingezet worden op eerlijke spelregels en 
een eerlijk beheer van (globale) publieke middelen. 
Deze aanpak is complexer maar in de toekomst zal 
een hulpagenda nog meer op de achtergrond ver-
dwijnen ten voordele van een politiekere agenda. 
Geen gunsten dus maar rechten. Dat geldt voor alle 
spelers binnen de internationale solidariteit. 

4. Bied antwoorden op (nieuwe) angsten en onzeker-
heden. Als de achterban van de Brexit, de gele hes-
jes en extreme partijen een ding gemeen hebben, is 
het hun angst en woede over de gevolgen van een 
geglobaliseerde wereld. Mensen hebben het gevoel 
genegeerd te worden, te zwaar belast of wegge-
concurreerd. Populisten spelen hier op in met een-
voudige maar onrealistische oplossingen. Meer dan 
ooit moet het middenveld met een eigen agenda en 
eigen alternatieven mensen houvast, hoop en per-
spectief geven. De mondiale rechtenbenadering van 
het middenveld zet immers in op eerlijke spelregels, 
rechtvaardige fiscaliteit, sociale bescherming. Het 
middenveld – en ook ontwikkelingsngo’s -  kunnen 

daarom net mee de kloof tussen burger en politiek 
dichten.

5. Ngo’s als netwerkorganisaties. Ngo’s moeten net-
werkorganisaties worden. Samenwerkingen met 
burgerbewegingen, de private sector, lokale bestu-
ren, diaspora,… zijn essentieel. Om met twee benen 
in de samenleving te staan is het belangrijk om ban-
den te smeden met verschillende spelers van binnen 
én buiten de traditionele sector van ontwikkelings-
organisaties. Er moet zeker ook meer samenwerking 
met de burgercollectieven zijn. Mensen organiseren 
zich immers meer en meer buiten het klassieke mid-
denveld.

6. Word divers. Vandaag zijn ontwikkelingsngo’s on-
voldoende een weerspiegeling van de etnische-cul-
turele diversiteit van de samenleving. Tevens een 
probleem bij vele (overheids)instellingen en orga-
nisaties. België heeft het laagste werkgelegenheid-
spercentage voor Belgen met roots buiten de EU. 
Met twee voeten in de samenleving staan, betekent 
ook daar verandering in brengen. 

7. Focus (nog meer) op specifieke doelgroepen. Ont-
wikkelingsngo’s werken de laatste jaren meer met 
specifieke doelgroepen. Met migranten, private ac-
toren, jonge vrijwilligers in scholen, landbouwers-
groeperingen, ouderen, leerlingen in het beroepson-
derwijs, gemeentebesturen,… Hoewel deze aanpak 
vaak complex is, kan dit diepgaandere en duurzame 
verandering opleveren. Ontwikkelingsngo’s moeten 
nog verder durven kijken dan haar klassieke ach-
terban en de kaart trekken van moeilijk te bereiken 
doelgroepen.

UITDAGINGEN
VOOR DE TOEKOMST
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