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VOORWOORD

Op 15 en 16 oktober 2020 vond het eerste Forward Fest plaats. Online, want 
fysiek samenkomen was nog niet mogelijk. Een fast forward naar de toekomst 
van de internationale solidariteit moest het worden. Het werden 2 dagen 
waarop de NGO-sector zichzelf uitdaagde en inspireerde om die toekomst 
écht anders vorm te gaan geven. Een nieuwe start en een heruitgevonden 
samenwerking. De twee dagen zaten dusdanig volgepropt met inzichten en 
ideeën dat het bijna onmogelijk was om alles te volgen. Vandaar deze zeer 
beknopte samenvatting per sessie.

Laten we elkaar vooral blijven prikkelen en stimuleren om met volle kracht 
vooruit te denken! Met positieve groet,
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EQUAL  
partnerships

Margit Van Wessel (Universiteit Wageningen) en 
Martin Mpinda Tushiminine (OCE, DRC) 
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Hoe ziet echt gelijkwaardig partner-

schap er uit? Volgens Margit van 

Wessel en Martin Mpinda Tushiminine 

zijn de belangrijkste componenten: de 

erkenning van verschillen in de manier 

waarop tegen zaken wordt aangekeken, 

het afschudden van de traditionele 

rollen, het zoeken naar nieuwe vormen 

van complementariteit en tenslotte een 

andere machtsverhouding ten aanzien 

van het beschikken over fondsen. 

Om dit voor elkaar te krijgen is er wel 

wezenlijke verandering nodig. Een 

eerste begin kan al een aanpassing van 

het taalgebruik zijn, het zogenoemde 

“NGO jargon”. Ook moeten donoren er 

bewust van worden hoe zij zelf deel 

uitmaken van het probleem. En het 

taboeonderwerp bij NGOs als zouden 

ze zelf geen belangen hebben bij de 

traditionele rolverdeling, moet ook 

bespreekbaar worden gemaakt. 

 

De twee sprekers concluderen dat een  

dergelijke transformatie enkel kan 

gerealiseerd worden met verenigde 

krachten, kortweg de volledige sector 

dient zich hiervoor in te zetten.

“EQUAL PARTNERSHIPS 
MEANS ACCEPTING 
DIFFERENCES 
IN OBJECTIVES, 
UNDERSTANDING 
AGENDAS AND 
CAPACITIES.” 
Margit Van Wessel 

EQUAL PARTNERSHIPS
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Change the system! 
But how?

Walden Bello (Focus on the Global South) & 
Tasneem Essop (Climate Action Network International) 
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Zal de COVID crisis een keerpunt blijken 

of gaan we hierna gewoon back to 

business? Bij aanvang van deze sessie 

werd een poll gehouden onder de 

deelnemers: 83% dacht dat COVID alles 

ging veranderen, 17% dacht dat het bij 

het oude zou blijven. 

Walden Bello ziet twee alternatieven voor 

de terugkeer naar het oude normaal: 

het “linkse” discour van degrowth 

(meer welzijn ipv meer welvaart)  en 

ecofeminisme, en het extreme rechtse 

verhaal dat wat linkse onderwerpen 

“steelt” maar die enkel gebruikt ten 

voordele van mensen met de juiste kleur. 

Walden is ervan overtuigd dat die laatste 

groep met meer succes haar verhaal 

naar een grote massa weet te vertalen.

Tasneem Essop wijst op de toename 

van armoede, ongelijkheid en 

nationalisme sinds het begin van de 

pandemie. Systeemverandering gaat 

er niet zonder slag of stoot komen 

aangezien  de machthebbers ook aan 

die macht zullen willen vasthouden. 

De belangrijkste uitdaging zal worden 

om te voorkomen dat neoliberalisme 

een aantal progressieve thema’s zal 

omarmen zonder zichzelf fundamenteel 

te veranderen en een aantal historische 

onrechtvaardigheden te adresseren.

“THE END OF NEO 
LIBERALISM IS  
A FACT. BUT WILL 
IT  BE A SLOW OR 
A FAST DEATH?”
Walden Bello

CHANGE THE SYSTEM! BUT HOW?
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Advocacy in a digital 
and polarizing era 

Maria Ressa (Rappler.com) 
Marta Pardani (Hongaars Helsinki Comité) 



INDEX

Hoe voer je een debat in een tijd 
waarin een discussie vaak wordt 
herleid tot haatspuwende tweets en 
waar social media fake news de wereld 
in blijven duwen? Hoe kunnen het 
middenveld en onafhankelijke media 
hun rol als opiniemaker spelen in deze 
gepolariseerde tijden?

Maria Ressa van de Filipijnse nieuws-
site The Rappler ziet meerdere 
onrustwekkende evoluties: 1) het 
internet wordt steeds meer als wapen 
gebruikt, 2) overheden misbruiken 
wetgeving om kritische journalisten aan 
te klagen en 3) de grote internetspelers, 
zoals Facebook, nemen wel het geld 
maar geen verantwoordelijkheid. 

Deze globale trends worden nog eens 
uitvergroot in het Zuiden. Daarom pleit 
ze ervoor dat journalisten niet alleen 
nieuws en analyses brengen, maar 
ook stelling nemen en de journalistiek 
behandelen als “een strijdtoneel voor 
de ‘waarheid’”. 

Marta Pardani van het Hongaarse  
Helsinki Comité vertelt hoe de onafhan-
kelijke media in Hongarije onder vuur  
liggen. Toch ziet ze dat journalisten  
gelukkig hun trots hebben. Toen de 
kritische nieuwssite Index werd over- 
genomen door een oligarch, namen 
de journalisten massaal ontslag en 
begonnen ze een nieuw medium. 
Het blijft volgens beide van strate-
gisch belang dat CSO’s en de media 
elkaar scherp blijven houden. Liefst in 
toegankelijke taal die mensen verbindt 
en ze aanzet om een tegenmacht op 

“SILICON VALLEY TAKES 
THE MONEY BUT DOESN’T 
ACCEPT ACCOUNTABILITY.”
Maria Ressa

ADVOCACY IN A DIGITAL AND POLARIZING ERA

M
ar

ia
 R

es
s



FORWARD FEST

INDEX

International  
redistribution

Lidy Nacpil (Asean peoples movement on debt and 
development) & Patricia Miranda (LATINDADD)
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De Covid 19 pandemie verscherpt de 

bestaande ongelijkheid en zet nog 

meer druk op de allerarmsten. Hoe 

zouden eerlijkere belastingen en schuld-

kwijtschelding die ongelijkheid kunnen 

aanpakken? Volgens Lidy Nacpil moeten 

de lokale economieën zich vooral richten 

op hun eigen mensen i.p.v. producten 

te willen verkopen op de internationale 

markt. Dan hoeven ze ook veel minder 

leningen aan te gaan. Daarnaast moet 

er vooral ook ingezet worden op een 

sterkere publieke sector. 

Patricia Miranda voegt toe: “in de corona 

crisis gaat er weer disproportioneel 

veel steun naar bedrijven in plaats 

van de publieke sector.” Er is volgens 

haar niet alleen nood aan kwijt-

schelding van schulden, maar ook de 

lokale belastingsystemen moeten 

progressief worden en belastingont-

duiking dient te worden aangepakt.  

 

Want er dreigt door COVID weer een 

massale schuldenberg in het Zuiden te 

ontstaan als er nu niet ingegrepen wordt.

“IN THE CORONA CRISIS, 
DISPROPORTIONATE 
SUPPORT IS AGAIN 
GOING TO THE PRIVATE 
RATHER THAN THE 
PUBLIC SECTOR.” 
Patricia Miranda

INTERNATIONAL REDISTRIBUTION
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Framing
Baldwin Van Gorp (KU Leuven), Karin Nelissen 

(‘t Lampeke) & Tracy Bibo Tansia
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Hoe kunnen we meer bewust omgaan 

met framing? Volgens internationaal 

expert framing Balwin van Gorp kan 

je niet communiceren zonder frames. 

“Framen is kijken vanuit een bepaald 

perspectief naar de werkelijkheid. 

Dit kan problematiserend zijn of 

deproblematiserend, maar iedereen 

kijkt met een bepaalde bril.” 

Dit werd treffend geïllustreerd met de 

concrete verhalen van Karin Nelissen. 

Zij is de algemene coördinatrice van 

vzw ‘t Lampeke die rechtstreeks met 

de kansarme doelgroep werkt. “Vaak 

gaan frames voorbij aan de complexiteit 

van armoede”, aldus Karin. Het brengt 

maar één laagje van die complexiteit in 

beeld en daar moet je je heel erg van 

bewust zijn. Het is als organisatie dan 

ook steeds afwegen wie, wat en hoe je 

mensen in armoede in beeld brengt. Je 

moet beseffen dat als je voor iemand 

uit de kansarme doelgroep kiest met 

een andere huidskleur, dit ook weer 

een andere impact zal hebben op het 

politieke en publieke debat. Of je het nu 

wil of niet, je moet het spel van framing 

meespelen.”

“ONGELOOFLIJK 
HOE HET LEVEN 
VAN MENSEN KAN 
BEÏNVLOED WORDEN 
DOOR HOE ANDEREN 
NAAR HEN KIJKEN.” 
Karin Nelissen

FRAMING
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FRAMING

Baldwin Van Gorp benadrukte dat het 

heel belangrijk is om die brede blik te 

hanteren, de verschillende frames bloot 

te leggen. Journalisten hebben, aldus 

Van Gorp, een belangrijke rol hierin te 

spelen. Tracy Bibo Tansia, voormalig 

parlementair medewerkster, voegde 

hier aan toe dat deze veelheid aan 

frames blootleggen ook een winst 

is voor kwetsbare doelgroepen zelf.  

Ze wijst op het belang van respect en 

waardigheid van de mensen die je 

mee betrekt in je verhaal, je doelgroep.  

Vaak zijn dat geen fraaie beelden. “Wat je 

vaak ziet is de slachtofferrol, ook binnen 

ontwikkelingssamenwerking, en het 

idee dat ‘men zonder onze steun er niet 

zou geraken’”.

Ook Karin benadrukt het belang van 

respect en waardigheid door te verwijzen 

naar het beeld van de tandloze man of 

vrouw met sigaret en Carapils als beeld 

voor ‘de arme’. Een beeld dat de « eigen 

schuld » frame benadrukt en meer niet 

dan wel herkenbaar is voor mensen die 

zelf in armoede leven.

De voornaamste conclusie van de sessie 

is dat er een eerlijke visie en transparant 

debat over framing nodig is. Verschillende 

perspectieven erkennen, draagt immers 

bij tot een rijkere zoektocht naar 

oplossingen. Noodzakelijk in een steeds 

sterker polariserende wereld.
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MO* conference: Development
 in a new geopolitical context

Ulrika Modeer (UN Assistant Secretary General),  

Annelies Verstichel (voormalig Belgisch diplomate bij de VN Veiligheidsraad),

Shada Islam (analyse-adviseur bij het New Horizons Project) &

Els Hertogen (11.11.11-directeur)
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De internationale verhoudingen wijzigen in 

ijlltempo, de bestaande wereld-orde wordt 

continu in vraag gesteld wordt. Bieden die 

turbulenties nieuwe kansen op duurzame 

ontwikkeling en rechtvaardige verdeling? 

Is dit de tijd om echt te dekoloniseren,  

of dreigt de chaos?

Tijdens de MO*lezing gaven vier 

internationale experts hun visie op  

deze vragen.

Ulrika Modeer, UN Assistant Secretary 

General: “Deze crisis moet een oppor-

tuniteit zijn om de SDGs écht te halen 

tegen 2030; UNDP wil daarvoor ijveren.”

Annelies Verstichel, voormalig Bel-

gisch diplomate bij de VN Veilig- 

heidsraad: “Civil society heeft een heel 

belangrijke rol in het politieke besluit-

vormingsproces en dient daarvoor de 

ruimte te krijgen, maar binnen de VN 

krimpt die ruimte helaas”. 

Shada Islam, analyse-adviseur bij het 

New Horizons Project: “Het helpt niet 

om alleen landen als China en Rusland te 

demoniseren; wat met landen als India, 

Saoedi-Arabië of dichterbij: Hongarije, 

Polen en Malta? Zij muilkorven ook de 

civil society.”

Lata Narayanaswamy,  docent 

internationale ontwikkeling aan de 

Universiteit van Leeds: “Het systeem van 

onbeperkte groei en consumptie moet 

in vraag gesteld worden; dit kan niet 

leiden tot een duurzame ontwikkeling.” 

Els Hertogen, 11.11.11-directeur:  

“Het groeiparadigma moet inderdaad 

in vraag gesteld worden; we moeten 

nieuwe narratieven ontwikkelen en 

kennis tussen Noord en Zuid uitwisselen.”  

MO* CONFERENCE

“HET SYSTEEM VAN 
ONBEPERKTE GROEI 
EN CONSUMPTIE 
MOET IN VRAAG 
GESTELD WORDEN; 
DIT KAN NIET LEIDEN 
TOT EEN DUURZAME 
ONTWIKKELING.”
Lata Narayanaswamy
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Design Thinking for 
Development

Aline de Araujo Alonso (Butterfly Works - Amsterdam) 
& Mark Kamau (BRCK – Nairobi)
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Hoe zien duurzame ontwikkeling en 

internationale samenwerking eruit 

anno 2030? Welke programma’s 

moeten we als sector ontwikkelen om  

relevant te blijven? Aline de Araujo 

Alonso en Mark Kamau introduceerden 

de Design Thinking methode waarmee 

je op een innovatieve manier pro-

gramma’s kan ontwerpen vanuit het 

perspectief van de mensen waarvoor 

ze uiteindelijk bedoeld zijn.

Ze vertrekken vanuit het idee dat 

sociale verandering aleen kan worden 

bereikt als we oplossingen co-creëren 

samen met de mensen die we willen 

helpen. Hoewel de methodes die ze 

presenteerden (focusing on dreams, 

dot voting, customer journey, …) op 

zich niet nieuw waren, was de manier 

waarop ze die toepassen in de praktijk 

zeer inspirerend.

“THE ULTIMATE GOAL: 
TO DESIGN WHAT 
PEOPLE DESIRE, 
WHAT IS FEASIBLE 
AND WHAT IS 
ECONOMIC VIABLE.”

DESIGN THINKING FOR DEVELOPMENT
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Het ‘Beyond aid’ principe is een prioriteit 

voor Enabel. Daarmee wil Enabel haar 

klassieke rol als donor herdenken, 

en meer inzetten op gelijkwaardige 

partnerschappen. Enabel wil dit ook 

concreet maken. De ambitie is om in 2030 

20% van de middelen op te halen buiten  

de Belgische overheid. De bedoeling is  

dan ook dat overheden in de partner-

landen projecten mee financieren.

Enabel wil inzetten op nieuwe partner-

schappen. Hoewel Enabel natuurlijk 

een overheidsagentschap blijft en in 

opdracht van de Belgische overheid 

werkt, wil ze nauwer samenwerken met 

andere partners. Dit gebeurt vandaag al 

(vb. Trias, Plan, Rikolto) en met succes.

Het dekoloniseringsdebat is heel 

belangrijk voor de organisatie. Ze 

hanteren een expliciet niet-koloniaal 

narratief. Ze spreken bijvoorbeeld niet 

meer in termen van Noord en Zuid. 

Enabel probeert haar invloed wat dit 

betreft zoveel mogelijk te benutten. 

Daarnaast wil het agentschap ook diverser 

worden in haar personeelsbestand. De 

dekolonisering moet zich ook tonen 

in de projecten. Een voorbeeld is het 

Palim proefproject waarin samen met 

de VDAB Marokkaanse IT-ers worden 

geworven voor Belgische werkgevers.

“HET DEKOLONISERINGS-
DEBAT IS HEEL BELANGRIJK 
VOOR DE ORGANISATIE.  
ZE HANTEREN EEN 
EXPLICIET NIET-
KOLONIAAL NARRATIEF.”
Jean Van Wetter

LUNCHTALK AND MEET AND GREET
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Evidence-based  
advocacy

Irène de Goede (Oxfam Novib) &  
Iskander De Bruycker (Universiteit Maastricht).
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Bij veel organisaties van ontwikkelings-

samenwerking is beleidsbeïnvloeding 

een sleutelonderdeel van hun strategie 

om duurzame veranderingen teweeg te 

brengen. Maar dan is het verzamelen en 

analyseren van robuuste informatie –of 

ook wel “evidence”- wel essentieel. 

Iskander De Bruycker vertelde welke 

stappen noodzakelijk zijn voor een 

effectief “advocacy plan”: het maken 

van een grondige contextanalyse, de 

definiëring van “SMART”- doelstellingen 

(Specific, Measurable, Achievable, 

Realistic, Time-bound), het bepalen 

van wie je wil beïnvloeden (en op welke 

manier), en de manier waarop impact 

gemeten kan worden doorheen het hele 

proces. “SMART-doelen geven richting, 

maken een goede evaluatie mogelijk 

en vormen de rode draad doorheen 

een succesvolle campagne”, aldus  

De Bruycker.

Irène de Goede legde uit hoe Oxfam 

Novib zo’n advocacy plan in de praktijk 

uitwerkt. Aan de hand van een hele 

reeks concrete voorbeelden vertelde 

ze hoe haar organisatie doorheen elk 

beleidsbeïnvloedingstraject de nodige 

aandacht besteedt aan impactmeting, 

en hoe deze inzichten gebruikt worden 

om toekomstige trajecten te verbeteren. 

“Dit hoeft géén ingewikkeld en zwaar 

systeem te zijn, het is meer een kwestie 

van een verandering van mindset en 

dagelijkse routine”.

“ZIJN HELDERE SMART- 
DOELSTELLINGEN  
NOODZAKELIJK OM EEN 
SUCCESVOLLE CAMPAGNE 
EN BELEIDSBEÏNVLOEDINGS-
TRAJECT OP TE ZETTEN?”
Iskander De Bruycker

EVIDENCE-BASED ADVOCACY
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From supertanker to  
speedboat: agility and NGOs

Seth Maenen (Workitects), Danny Jacobs (Bond 
Beter Leefmilieu) & Bram Doolaege (StreetwiZe)
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De wereld is voortdurend in beweging 

en wie zich niet aanpast loopt 

het risico om achterop te hinken. 

Organisatiemodellen en structuren 

van gisteren zijn misschien niet meer 

passend voor de context van morgen. 

Hoe kunnen organisaties die werken 

rond ontwikkelingssamenwerking zich 

organiseren om beter in te spelen op 

steeds veranderende omstandigheden?

Seth Maenen stelde dat wendbaarheid 

aanwezig moet zijn zowel op vlak van 

mensen en cultuur, als op vlak van 

processen en structuur. De bouw-

stenen van een wendbare organisatie 

vallen daarbij uiteen in prestaties, 

organisatiemodel, relaties en jobinhoud. 

Bram Doolaege vulde aan met de 

essentiële street skills die een organisatie 

moet bezitten om klaar te zijn voor een 

onvoorspelbare toekomst. Bram kan 

putten uit zijn ervaring met werken met 

straatkinderen, die zich noodgedwongen 

voortdurend moeten aanpassen. 

Tot slot kwam Danny Jacobs van Bond 

Beter Leefmilieu aan het woord en 

sprak over de transformatie die BBL 

meemaakte. Danny maakte het publiek 

duidelijk dat een transformatie van 

een mature koepelorganisatie naar 

een dynamische netwerkorganisatie 

weldegelijk mogelijk is, maar was 

openhartig over de goede én moeilijke 

kant van zo’n transformatie.

“HET IS NIET DE GROEI OP 
ZICH DIE EEN ORGANISATIE 
LOG MAAKT, MAAR WEL 
DE MANIER WAAROP 
DEZE GROEI KOMT.” 
Seth Maenen

FROM SUPERTANKER TO SPEEDBOAT: AGILITY AND NGOS
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NGOs and companies:  
how does working together 

Gert Engelen (Rikolto), Katrien Van Dingenen 
(Trias) en Mieke Vercaeren (Colruyt)
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Om de SDG’s te realiseren ligt er heel wat 

potentieel in samenwerkingen tussen 

ngo’s en de private sector. En hoewel 

er langs beide kanten interesse is, blijkt 

samenwerking in de praktijk niet evident. 

Wat zijn de opportuniteiten en risico’s 

voor beide partijen?

Trias leerde bijvoorbeeld uit een 

samenwerking met een Belgische 

chocoladeproducent dat het cruciaal is 

om transparantie te garanderen in de 

onderlinge relatie. Een holistische en 

lange termijnvisie is eveneens nodig. 

Alle partijen moeten betrokken zijn en 

flexibiliteit is cruciaal.

Gert Engelen van Rikolto, die samen-

werken met Colruyt: “De weg naar een 

duurzame productieketen is erg lang. 

Het is niet omdat 1 retailer, in dit geval 

Colruyt, zijn best doet, dat de hele voed-

selketen in ons land duurzaam wordt.  

Het is belangrijk dat er een gelijk speel- 

veld in België komt, maar we zullen ook 

naar het Europees niveau moet schakelen, 

omwille van de aard van de retail in ons 

land. Ngo’s kunnen daaraan meewerken.”

“HET IS NIET OMDAT 
1 RETAILER ZIJN 
BEST DOET, DAT 
DE HELE VOEDSEL-
KETEN IN ONS LAND 
DUURZAAM WORDT.” 
Gert Engelen

NGOS AND COMPANIES
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Digitalization projects in 
the NGO sector: modest 

effort, great result
Jean Clovis Kalobu Kabundi (Memisa),  

Diaka Tabembo Jules Alexis (DRCongo), Jean Monet Ngenzi (VVOB),  
Stefaan Vande Walle (VVOB) en Maxime Heyndrickx (Wehubit).
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Digitalisering in de wereld van ontwikkeling 

en internationale solidariteit is haalbaar 

en betaalbaar. Dat is wat we onthouden 

uit deze sessie. Simpele, goedkope tools 

kunnen een grote impact hebben op lokale 

gezondheid, opvoeding en handel.

“WITH THE SMART GLASSES, 
DOCTORS HAVE THEIR HANDS 
FREE AND LEARN ON THE SPOT BY 
THE DIRECT HOSPITAL’S SUPPORT. 
THAT’S HOW DIGITALIZATION CAN 
OVERCOME LACK OF KNOWLEDGE 
AND INFRASTRUCTURE 
IN RURAL AREAS.”
Jean Clovis Kalobu Kabundi

DIGITALIZATION PROJECTS IN THE NGO SECTOR

‘The smart glasses for telehealth’-project 

van Memisa laat gezondheidswerkers 

in afgelegen gebieden en conflictzones 

toe om in real time te connecteren met 

medische experten die hen kunnen helpen 

bij diagnose, expertise en begeleiding.  

VVOB gebruikt digitale technologie voor 

‘blended learning processes’, zodat leer-

krachten digitale tools kunnen gebruik-

en in de klas en tegelijk het administrati-

eve proces vereenvoudigen.  

Wehubit is een investeringsproject dat 

digitalisering ondersteunt en versterkt 

als instrument om duurzame ontwikke-

ling te versnellen, welvaart te vergroten, 

ongelijkheid te verminderen en mensen 

en bedrijven in ontwikkelingslanden 

mondiger te maken. 

Dus het mag duidelijk zijn voor alle NGO’s: 

met een relatief kleine inspanning kun je 

door digitalisering heel veel lokale mensen 

bereiken. En er is financiële ondersteuning 

beschikbaar voor zulke projecten.
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