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INTRO WSM 
Wie zijn we en wat doen we?



WIE ZIJN WE NU?

° 1974 Wereldsolidariteit – Solidarité 
Mondiale: 

opgericht als dienst van ACW/MOC 
(Christelijke arbeidersbeweging) 



WIE ZIJN WE NU?

Van dienst van MOC/ACW 

Naar zelfstandige BE ngo + facilitator van 
thematische netwerken rond het recht op 
sociale bescherming = dubbele identiteit



WSM AANPAK

WHY = 

“Iedereen heeft recht op een 
waardig leven, zowel de huidige als 
de toekomstige generaties daarom 
willen we systemische verandering 
voor een rechtvaardige, inclusieve 
en duurzame samenleving”

THEMATISCHE FOCUS: waardig werk 
en sociale bescherming 

(Waardig Werk Agenda van IAO)

https://thetrainingthinking.com/en/the-golden-circle-by-simon-sinek/
https://thetrainingthinking.com/en/the-golden-circle-by-simon-sinek/


WSM AANPAK

HOW = 

“We versterken en verbinden 
sociale bewegingen wereldwijd en 
verdedigen samen de fundamentele 
rechten op Waardig Werk en Sociale 
Bescherming”

INTERNATIONALISERING als STRATEGIE

Hypothese = internationalisering 
zorgt voor een versterking van 
sociale bewegingen en dit leidt 
tot meer WW en SB

https://thetrainingthinking.com/en/the-golden-circle-by-simon-sinek/
https://thetrainingthinking.com/en/the-golden-circle-by-simon-sinek/


WAAR ZIJN WE ACTIEF





EVOLUTIE VAN WSM



EVOLUTIE WSM
To

t 
2

0
0

8
? Focus op internationale 

SOLIDARITEIT

2
0

0
8

-2
0

1
3

? RESULTAAT-
gerichter 
werk en LEREN

2
0

1
4

-
..

. naar 
internationale 
SAMENWERKING en 
INTERNATIONA-
LISERING



Tot 2008: focus op internationale 
SOLIDARITEIT



Tot 2008: focus op internationale 
SOLIDARITEIT

• In Afrika, Azië en Latijns-Amerika:

Financiële steun aan sociale bewegingen 

• In België:  VIA netwerk van arbeidersbeweging 

“Vertellen wat Zuidpartners realiseren” en mensen 
uit ‘het rijke Westen’ mobiliseren om SOLIDAIR te 
zijn met het ‘arme Zuiden’ (lentecampagne, 
inleefreizen, internationale week, standen en acties, 
stuurgroep per regio, bloemzaad verkopen,…)

Onrecht aantonen EN draagvlak genereren voor 
internationale SOLIDARITEIT en financiële steun

Focus op armoedebestrijding  activiteitgericht



2008-2013 RESULTAATGERICHTER werken 
en LEREN



2008-2013 RESULTAATGERICHTER werken 
en LEREN

In Afrika, Azië en Latijns-Amerika:

– Meer ingezet op capaciteitsversterking 
(vb. rond gender, ledenwerving,…) 

– Netwerking: partners worden gestimuleerd 
om samen te werken (binnen landen) –
multi-actorbenadering

– Lessen trekken – kapitalisatie – visie 
laten evolueren

 Hier worden de eerste zaadjes gelegd voor de 
latere thematische netwerken rond het recht op 
sociale bescherming(nationaal + continentaal + 
internationaal)



2008-2013 RESULTAATGERICHTER werken 
en LEREN

In België: 

– eigen werking onder de loep gaan nemen 
en kritisch gaan bevragen “Welke verandering 
van kennis, houding, vaardigheden en gedrag willen we 
teweegbrengen bij welke doelgroepen in België?”

– Beleidswerk en thematische keuze 
‘waardig werk en sociale bescherming’

– Sterkere samenwerking met internationale 
diensten van CM en ACV. 

– Opstart PME (planning, monitoring en 
evaluatie) ism HIVA-KU Leuven

– Zoektocht naar meer coherentie tussen 
Noord en Zuidluik én nog sterk 
verkokerd!



2008-2013 RESULTAATGERICHTER werken 
en LEREN

In België: voor en MET de organisaties vd
arbeidersbeweging:

- Campagnes ontwikkeld ism partnerorganisatie 
België – meer op maat en co-creatie
vb. campagne waardig werk met vakbonden, campagne 
gezondheid wereldwijd met CM, wij willen schone kleren 

met LBC,…

- Meer impactgericht

- Meer politiek werk

- …



2008-2013 RESULTAATGERICHTER werken 
en LEREN

Samengevat: 

• duidelijkere keuze voor 2 thema’s: 
“waardig werk en sociale bescherming’ 

• beleidswerk: verankering in wetgeving OS 
van de 2 thema’s

shift naar een RECHTENBENADERING + 
groeiend belang van beleidswerk + groeiend 
belang van capaciteitsversterking en 
samenwerking binnen landen

Nog steeds sterke NZ verkokering



2008-2013 RESULTAATGERICHTER werken 
en LEREN

TRIGGERS VOOR DEZE VERANDERING:

– DGD (vragen die ze stelden – LOKA benadering - …)

– Verandering bij de sociale bewegingen in 
België (vb. veel minder vormingen, meer ‘leuke 
activiteiten’, ARCO debacle en financiële gevolgen 
voor de arbeidersbeweging,…)

– Begeleiding door HIVA – KU Leuven

– 2012: strategisch seminarie met 
Zuidpartners in België  van Noord Zuid 
naar “haves” en “have nots”  programma 
2014- 2016 werd veel participatiever
opgemaakt



2014 - … naar internationale SAMENWERKING en 
INTERNATIONALISERING

2014 – 2017: nieuw programma 
‘internationalisering van sociale 
bewegingen’ gestart vanuit het luik België
= eerste stappen rond verbinden en versterken van 
partners van BE met de continenten (ZZ gebeurde zeker al)

– In BE: internationale aspect integreren in 
visie, missie en handelen van de organisaties 
van de beweging – hoe kunnen we verandering 
realiseren in België?  focus is veranderd.

– In de continenten: multi-actorbenadering –
samen opkomen voor rechten.

– Wederzijds leren – wederzijdse 
capaciteitsversterking (ZZ – NZ – ZNNZ)



WSM AANPAK

WHAT is er nodig om te internationaliseren? 
“ONZE KAPSTOKKEN”

- “Internationale bril” opzetten en een 
globale analyse maken = begrijpen hoe wij, 
ons leven, werk… verbonden is met een 
globale context.

- Capaciteitsversterking = samen leren en 
sterker worden.

- In netwerk samen strategieën ontwikkelen = 
samen strijden, samen wegen op het beleid / 
publiek debat,…

- Financiële solidariteit / steun voor de 
gezamenlijke strijd.

 vanuit de waarden WEDERKERIGHEID en 
EVENWAARDIGHEID

 Op MAAT van partners hier en daar

 WSM als “facilitator”

https://thetrainingthinking.com/en/the-golden-circle-by-simon-sinek/
https://thetrainingthinking.com/en/the-golden-circle-by-simon-sinek/


Samenwerking OKRA en GK Bangladesh op vraag van 

partner Bangladesh! EVALUATIE IN 2016



2014 - … naar internationale SAMENWERKING 
en INTERNATIONALISERING

Activiteitgericht  Resultaatgericht
Top down  Bottom-up
Vraag gestuurd  Aanbod gestuurd
Event en 
activiteit

 Proces en organisatieverandering

Noord Zuid  ‘One world’
‘iets extra’  ‘integratie binnen organisatie’
Logisch kader 
benadering

 Wat er in de praktijk gebeurt

Sensibilisering  Politieke verandering
Uitleggen wat 
Zuidpartners doen

 Wederzijdse 
capaciteitsversterking van 
sociale bewegingen

Perspectief: niet apolitieke onderaannemer van 
overheidsbeleid MAAR politieke bewegingsagenda

Evolutie luik België  elementen uit externe evaluatie



2014 - … naar internationale SAMENWERKING en 
INTERNATIONALISERING

Evolutie in de continenten:
Thematische netwerken voor het 
Recht op sociale bescherming.
Doelstellingen:
- Beleidswerk
- Kennisdeling
- Communicatie
- Financiering

Deze evoluties maakten een 
naamsverandering noodzakelijk!



2014 - … naar internationale SAMENWERKING en 
INTERNATIONALISERING

• Evolutie in Noord en Zuidluik gebeurde los 
van elkaar – nu naar elkaar toegroeien

• Zoektocht naar coherentie

• Concrete activiteiten dragen bij aan 
ontkokering 

• Hand in hand met ‘dekoloniseringsproces’ 

• Triggers waren zowel intern als extern, 
vb. ook GSK Waardig werk

• We zijn er nog niet…



Nog heel wat uitdagingen en vragen…

• Geeft veel interne discussies

• Geeft ook wel onzekerheid – spanningen in teams en 
tussen teams

• Hoe je structuren hierin meenemen en hieraan 
aanpassen?

• Hoe vrijwilligers hierin meenemen?

• Ander discours – hoe trek je dat door?

• Van donor – ontvanger naar ‘wij zijn bondgenoten’ 
blijft zoeken

• Je manier van werken verandert helemaal – soms 
andere profielen nodig… 

• Hoe evolueert de sector?
• …



Vragen of bedenkingen?




