
SAMENVATTING
TIEN REDENEN WAAROM ONTWIKKELINGSNGO’S IN BELGIË ACTIEF MOETEN ZIJN

 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 leef-
milieu, onderwijs, rechtvaardige fiscaliteit,... Ook de Belgische overheid vindt deze ‘globale rechtenbenadering’ cruci-
aal. 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 
agendasetting.

 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 
samenwerkingen. 

6/ MAATWERK
Ontwikkelingsngo’s focussen in België op verschillende specifieke groepen: beleidsmakers, jongeren, boeren, oude-
ren,... 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 instituti-
onele veranderingen en hebben impact op diverse individuen en groepen. Denk aan leerlingen, stadsbesturen, bedrij-
ven, 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).


