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EEN TURBULENTE INTERNATIONALE CONTEXT

Urbanisering Migratie Populisme

Shrinking space Klimaatverandering en
planetaire grenzen

Geopolitieke
machtsverhoudingen



EEN ZENUWACHTIGE NATIONALE CONTEXT

Burgerbewegingen
Discours: 

migratie = negatief
Populisme en extremisme

Begrotingstekort Nieuwe
communicatiekanalen



EEN DALING VAN GLOBALE INKOMENSONGELIJKHEID…



MAAR… 



• Nieuw kader, instrumenten en spelers voor internationale samenwerking

• Multi-actorpartnerschappen en private spelers

• Van Noord-Zuid naar globaal / mondiaal

• Méér dan traditionele ontwikkelingssamenwerking duurzaamheid ‘post-development’

EEN VERANDERENDE CONTEXT VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING



WELKE TOEKOMST VOOR DE BELGISCHE NGO’S?



WELKE TOEKOMST VOOR DE BELGISCHE NGO’S?

• Kritische opstelling brede publiek t.o.v. ngo’s, afbrokkelend maatschappelijk 
draagvlak voor internationale solidariteit

• “Er blijft teveel geld kleven” (overhead)

• Gebrek aan gezamenlijke opstelling van het middenveld 

• zitten ontwikkelingsngo’s vast in eigen koker?

• Het klassieke middenveld (o.a. ontwikkelingsngo’s) is geïnstitutionaliseerd – opkomst 
nieuwe burgerbewegingen (vb. vierde pijler)

• Zijn we nog de stem van wie we beweren?



TOEKOMSTTRAJECT 2030

zelf vernieuwen om de motor van verandering te zijn
• Een kritische reflectie organiseren over ons eigen werk en handvaten voor evt. 

praktijkwijzigingen

• Meer proactieve positioneringen over een aantal thema’s

• Extern imago en identiteit



9 WERVEN VOOR DE TOEKOMST



Stelling: “Wil je dat ngo’s veranderen – pak ze via het geld”

• From supertanker to flotilla (Duncan Green)

• Adaptive management
• Belang van flexibiliteit, opvolgen, bijsturen… 

… en (beheersde) risico’s, mislukken en weer bijsturen

• Horizontale organisatiestructuren 

• Decentralisering
• Wendbaarder

• Evenwichtigere machtsrelaties

Wendbare organisaties



Stelling: “Ngo’s moeten politiek zijn”

• De rollen ‘alternatieve modellen co-
construeren’ en de ‘politieke rol 
(belangenbehartiging)’ scoren het 
best.

• Context: depolitisering en 
instrumentalisering

• Wat is “politiek”?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

conduct research on topics and methods

mobilizing citizens

(co-)create civil society alliances

facilitator of multi-stakholder partnerships

education, sensibilisation and awareness…

political role (advocacy)

co-construct and implement alternative…

Tegen 2030, welke rollen van Belgische ngo's 
moeten belangrijker/minder belangrijk worden in 

België?

much less less status quo more much more

Politieke rol, 
als actor van maatschappelijke verandering



Politieke rol, 
als actor van maatschappelijke verandering (2)

• Context: depolitisering van ngo’s en instrumentalisering
• Middenveld steeds meer als uitvoerende partner

• Rol van stijgende professionalisering? 



Ontkokering Noord-Zuid

Stelling: “We moeten de opdeling tussen Noord en Zuid volledig loslaten 
in discours, organisatiemodel en interventies”

Voorbeelden

• Plan: Local programming. Vb. Safer cities. Piloottraject BruxELLES rond seksuele 
intimidatie in de publieke ruimte 

• WSM: Procesbegeleider. Vb. Vergrijzing wereldwijd. 

• Rikolto: Decentralisering structuur en kantoren

• CATAPA: geen noord-zuid terminologie meer

Ontkokering Noord-Zuid



Stelling: “Lokale partners moeten de uitvoerders zijn van projecten van 
Belgische ngo’s”

Gelijkwaardige en evenwichtige 
partnerrelaties



1. Een cultuur en dynamiek van wederzijds 
respect en inspraak is cruciaal

• Hoe creëer je luisterruimte en garandeer je 
opvolging hiervan?

• Hoe ver ga je in de transparantie naar je 
partners? 

Gelijkwaardige en evenwichtige 
partnerrelaties (2)

Inspraak krijgen is geen garantie voor een gelijkwaardige, 
evenwichtige relatie



2. Formele garanties inbouwen: downward accountability
• Welke instrumenten, maatregelen, … reguleren de machtsrelatie tussen NGO 

en partnerorganisatie? Hoe garandeer je dat dat niet afhankelijk is van 
individuen? Hoe kunnen we initiatiefrecht van de partners promoten?
• Decentraliseren: regionale kantoren met meer zeggenschap?

• RVB met partners?

• Partnerovereenkomst met formele garanties voor partners?

• Anoniem klachtensysteem met opvolgingsgarantie?

! Belang van financiën in machtsrelatie

Gelijkwaardige en evenwichtige 
partnerrelaties (3)



Dekoloniseren en beeldvorming

Stelling: “Het koloniale gedachtengoed zien we vandaag nog steeds 
weerspiegeld in onze beeldvorming”

• Hoe zorgen we ervoor dat onze beeldvorming en discours niet
bijdraagt aan stereotypering en ongelijke machtsverhoudingen? 

• Hoe kunnen we ons discours gebruiken om negatief discours in de 
samenleving te keren?





Stelling: “Onze organisatie moet de SDG’s als leidraad gebruiken voor 
haar werking”

• Drie rollen
• Watchdog: ngo’s houden overheden ter verantwoording over hun aangegane 

engagementen. Daarnaast houden ze in de gaten of er geen ‘imagewashing’ 
van SDG's optreedt door zowel overheden als private bedrijven.

• Sensibilisering en communicatie: ngo’s dragen bij aan het sensibiliseren rond 
het SDG-kader en haar principes.

• Bijdrage aan de SDG's: ngo’s dragen door hun interventies direct en 
indirect bij aan de doelstellingen van de SDG's.

Sustainable Development Goals



Stelling: “Elke ngo zou moeten samenwerken met de private sector”

• Diverse vormen van private sector engagement: financiering, samenwerking, rol 
als watchdog

• Private sector is heel divers: van kmo tot multi-national

• Kritische vragen:
• Op welke aspecten in onze resultatenketen heeft samenwerking toegevoegde waarde voor 

ons?
• Incrementele verandering? Wat is genoeg impact om samenwerking te verantwoorden?
• Wat hebben wij te bieden aan de private sector? 
• Welke bedrijven zijn uitgesloten op basis van je missie en visie? 
• Hoe houd je de machtsverhoudingen in balans? 
• Hoe vermijd je ‘image-washing’ van het bedrijf en imagoschade bij jezelf? 
• (Hoe) kan je indien nodig kritiek uiten op een bedrijf als je in een partnerschap zit?

Samenwerking met de private sector



Stelling: “Eén grote financieringsbron/donor is beter dan meerdere 
kleinere”

• Fondsenwerving onder druk? 
• MICs

• Werking in België

• Belgen geven meer aan goede doelen, maar minder aan ontwikkelingsngo’s

• Overhead

• Diversificatie kán deel uitmaken van financiële gezondheid

• Risico-analyse

Financiële gezondheid



Stelling: “De toekomst is digitaal of ze is niet”

• Digitalisering als middel of doel?

• Organisatieversterking:

Vb. Blockchain Via Don Bosco

• Upscalen of verbeteren van interventies

Vb. Drones, sociale media… 

Nieuwe technologieën



Waar vind ik meer info?

• https://www.ngo-federatie.be/nl/onze-ondersteuning-belgische-
ngos-2030/toekomsttraject-2030
• Internationale trends

• Externe kritische stem

• Sectorbevraging

• Toekomstateliers

• https://www.ngo-federatie.be/nl/onze-ondersteuning-belgische-
ngos-2030/bouwen-aan-de-werven-voor-de-toekomst

https://www.ngo-federatie.be/nl/onze-ondersteuning-belgische-ngos-2030/toekomsttraject-2030
https://www.ngo-federatie.be/nl/onze-ondersteuning-belgische-ngos-2030/bouwen-aan-de-werven-voor-de-toekomst

