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• Tot en met 2017 heel sterke Noord-Zuid opdeling/denken

• Het België luik = geheel aparte werking, weinig linken met andere landen

• Alle processen (M&E, opbouw programma,…) vertrokken vanuit tools 
ontwikkeld voor het ‘zuiden’. Copy-paste voor België. 

Verklaring:
• Groot tijdsverschil : Sinds 1977 aanwezig in partnerlanden, pas in 2013 

begonnen in Vlaanderen en later in Wallonië 
• Verschil in maturiteit
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Gevolg: 
• Denkpatroon was vrij vastgeroest – medewerkers België-luik weinig/nooit 

aanwezig op ‘zuid’-vergaderingen (“België luik heeft er niets mee te 
maken”)

• België luik werd niet als evenwaardig aanzien

Proces van ontkokering gebeurde uiteindelijk vanuit een heel spontane en 
logische reflex, met de komst van een nieuwe programmabeheerder, 
verantwoordelijk voor alle landen. Vanuit deze functie werd er op gehamerd 
het België-luik als evenwaardig te behandelen – de meerwaarde werd ingezien 
om net wel die linken te zien en te leggen.



“KIYO heeft geen aparte Noord-Zuiddienst meer. De werking in België staat 
gelijk aan de werking in andere KIYO partnerlanden. KIYO vertrekt hier vanuit 
de nieuwe globale Agenda voor duurzame ontwikkeling die het Noord-Zuid 
denken overstijgt. KIYO verdedigt hier dat als de universaliteitsprincipes van 
de SDG’s in realiteit worden gebracht, deze duidelijk aangeven dat we met z’n 
allen verantwoordelijkheid dragen en vandaar de tegenstelling tussen Noord 
en Zuid moet overstegen worden. “

September 2019 – Nieuwe strategie
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Voordeel:
• Een heel kleine organisatie – weinig departementen
• Klein team 
• Coördinatie door dezelfde persoon 

Nieuwe manier van kijken:

• Nieuwe strategie: Ook Belgische jongeren hebben even veel nood aan 
empowerment – lokaal/globaal (SDG’s: overstijgen Noord-Zuid denken)

• Taalgebruik werd aangemoedigd: de “KIYO-partnerlanden” 
• Erkenning: België is meer dan enkel ‘sensibiliseringswerk’
• België-team overal bij betrokken
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Nieuwe manier van kijken:
• België-team overal bij betrokken: iedereen op de hoogte van werk van 

iedereen 
• Twee wekelijkse Global Calls: stand van zaken alle landen, fondsenwerving, 

landenupdates,…
• Ook bij België-medewerkers mentale switch
• Connectie van jongeren wereldwijd (Bel-Bra/Bra-Fil,…)

Uitdagingen:

• Werken met partnerorganisaties in partnerlanden ligt in België anders
• Werken met jongeren gebeurt op een andere manier 
• …
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Geleerde lessen:

- KIYO als organisatie (HQ) is niet hetzelfde als België-luik
- Belang van betrokkenheid van alle landenteams 
- Gedeeld verhaal – gedeelde visie, missie, strategie 
- Taalgebruik is belangrijk
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