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Inspiratiegids dekoloniseren voor ngo’s van ontwikkelingssamenwerking – draft januari 2021 

Toekomstwerf dekoloniseren - ngo-federatie & 11.11.11  

Contact: sarah.arras@ngo-federatie.be & bjorn.maes@11.be   

Meer info: webpagina dekoloniseren ngo-federatie 

Disclaimer: Dit is een draft document dat relevante informatie over dekoloniseren voor ngo’s van 

ontwikkelingssamenwerking verzamelt na één jaar toekomstwerf dekoloniseren. We gaan dit 

document in de eerste helft van 2021 verder uitwerken tot een echte inspiratiegids, maar willen in 

afwachting van de finale publicatie al een deel van de informatie beschikbaar maken voor intern 

gebruik. We weten dat heel wat ngo’s momenteel strategische reflecties houden waarbij de thema’s 

dekoloniseren en gelijkwaardige partnerschappen hoog op de agenda staan en hopen dan ook dat de 

informatie in dit document jullie reflecties en discussies reeds kan voeden. Alle vragen, opmerkingen 

of suggesties voor aanvullingen zijn zeer welkom. 
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I. Dekoloniseren en ontwikkelingssamenwerking 
 

▪ Inleiding: Waarom is dekoloniseren een belangrijk thema voor de sector van 
ontwikkelingssamenwerking? (Zie o.a. inleiding van het Ugent onderzoeksrapport) 

▪ Doel van dit doc: inspiratie bieden, reflectie, discussie én actie stimuleren bij ngo’s (focus op 
praktische handvaten; zie ook: how to decolonize international development: some practical 
suggestions 

 
▪ Educate yourself: samenbrengen van kennis na 1 jaar toekomstwerf; van elkaar leren en delen 

met andere leden buiten de werf 
 

▪ Ngo’s handvaten aanreiken om zelf de denkoefening intern aan te gaan en acties uit te werken 
op maat van de eigen organisatie. 

▪ Levend document : dit is verzameling van info na 1 jaar toekomstwerf, zal in 2021 aangevuld, 
aangepast, worden. Alle feedback en suggesties welkom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Hoe start je de reflectie en discussie over dekoloniseren binnen je organisatie? 

 

1. Hoe begin je eraan intern?  

Verder uit te werken: 

- Ervaringen 11 en WSM: intern stuurgroepje, eerst discussie met hele ploeg, daarna meer 
specifiek per dienst, of andersom,... overkoepelend actieplan, plus acties per dienst verder 
concretiseren. 

- Conceptnota 11 (en van anderen?), actieplan,… 

 
2. Bouwstenen voor een brainstorm op organisatieniveau 

Dit onderdeel bevat mogelijke bouwstenen om een interne brainstorm rond dekoloniseren binnen je 

organisatie te faciliteren. Het is vooral relevant voor een eerste gesprek over dit thema op 

organisatieniveau. De bouwstenen zijn gebaseerd op ervaringen van ngo-federatie en 11.11.11 met 

interne brainstorms over dekoloniseren in september-oktober 2020. Het doel van deze brainstorms 

was om te peilen naar de mate van gemeenschappelijk begrip van wat dekoloniseren voor onze 

organisaties betekent, de waarom-vraag en de mate van ‘sense of urgency’ om ermee aan de slag te 

https://oxfamblogs.org/fp2p/how-to-decolonise-international-development-some-practical-suggestions/
https://oxfamblogs.org/fp2p/how-to-decolonise-international-development-some-practical-suggestions/
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gaan, en concrete actiepistes te identificeren. Hoewel de bedoeling in de eerste plaats is om de 

deelnemers zelf aan het denken en discussiëren te zetten, kan de begeleider ook zelf informatie en 

relevante bronnen aan aanreiken om de deelnemers uit te dagen. We baseerden ons vooral op het 

rapport ‘Implicaties van dekolonisering voor de Vlaamse sector van ontwikkelingssamenwerking’ 

(Ugent), besteld door ngo-federatie en 11.11.11. Een niet-exhaustieve lijst van andere bronnen vind je 

op het einde van deze inspiratiegids. 

De facilitatie kan gebeuren door een externe begeleider of door iemand van de eigen organisatie. 

Beide opties hebben voor- en nadelen en de keuze hangt af van je eigen context. Dekoloniseren is een 

thema dat ons persoonlijk kan raken en, binnen de context van ontwikkelingssamenwerking, tot 

defensieve reacties kan leiden. Een externe begeleider kan als neutrale buitenstaander dergelijke 

reacties mogelijk vermijden. Tegelijk kan een eerste gesprek over dekoloniseren binnen de organisatie 

zonder externen ook net voor een veiligere omgeving zorgen waar niemand zich ‘beoordeeld’ voelt. 

Een collega-begeleider moet wel zelf genoeg ingelezen zijn in het onderwerp en de goede balans 

vinden tussen aanzetten tot oprechte reflectie en discussie zonder dat collega’s “in een defensieve 

kramp schieten”. 

Hoofdstuk twee biedt een overzicht van organisaties die expertise hebben in het faciliteren van 

workshops of het organiseren van vormingen rond dekoloniseren en anti-racisme. 

 

Bouwstenen: 

▪ Afspraken 

Dekolonisering is een thema dat ons persoonlijk in onze identiteit kan raken. Daarom is het belangrijk 

om te zorgen voor een open en veilige omgeving. Spreek af dat je elkaar mag aanspreken op kwetsende 

uitspraken, met de bedoeling om deze te benoemen en erover in dialoog te gaan, niet om met de 

vinger te wijzen. Er moet ruimte zijn om fouten te maken en te luisteren naar elkaar. Benadruk dat het 

een leerproces is, dat onaangenaam of oncomfortabel zal zijn. “If you’re not uncomfortable, you’re 

not listening” zegt het Ugandese collectief No White Saviours. Dat hoort er echter bij om stappen 

vooruit te zetten. Houd in gedachten dat dit onaangenaam of oncomfortabel gevoel een kleine prijs is 

t.o.v. de uitsluiting en onderdrukking ten gevolge van de kolonisatie waaronder vele mensen vandaag 

nog steeds gebukt gaan. 

Belang van safe space voor mensen met een migratie-achtergrond iin overwegend witte organisaties 

uitwerken;  hoe zorgen we voor een open en veilige omgeving om over dekoloniseren en diversiteit te 

spreken, waar het mogelijk is om kritisch te zijn voor ons als organisaties; hoe zorg je voor een 

omgeving waarin werken rond dekoloniseren en vragen mbt dekoloniseren niet enkel op de schouders 

van mensen met migratie-achtergrond terecht komen. 

 

 

▪ Check in: Wat verwacht je van deze sessie? 

 

- Iedereen schrijft dit voor zichzelf op. 

- Plenair rondje 

 

▪ Doelstellingen van de sessie 

https://nowhitesaviors.org/
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Nadat iedereen zijn/haar verwachtingen deelde, overloop je de doelstellingen van de sessie. 

Voorbeelden: 

- Gemeenschappelijk begrip: wat en waarom dekoloniseren 

- Start reflectie en dialoog over de rol van onze organisatie 

- Dekoloniseren van de eigen geesten (practice what you preach) 

- Input verzamelen voor een breed gedragen actieplan  

- Specifieke acties formuleren per dienst 

 

▪ Wat is dekoloniseren? 

Wat versta jij onder dekoloniseren? Welke verschillende aspecten? 

- Iedereen schrijft individueel op  

- Bespreken in duo en aspecten ordenen op interpersoonlijk niveau, organisatieniveau en 

maatschappelijk niveau  

- Plenaire terugkoppeling: per duo deelt iemand de verschillende geïdentificeerde aspecten en 

de begeleider ordent ze allemaal op interpersoonlijk niveau, organisatieniveau en 

maatschappelijk niveau  

Daarna toon je één of meerdere definities van dekoloniseren door experten en linkt deze aan de 

aspecten die deelnemers zelf vermeldden. Voorbeelden: 

- “Dekoloniseren betekent dat je afstapt van het exclusief witte perspectief op de geschiedenis 
om vervolgens het verband te leggen tussen die geschiedenis en wat er vandaag gebeurt. 
Concreet gaat het over de vraag hoe we naar die koloniale geschiedenis kijken, en op welke 
manier mensen van Afrikaanse afkomst daar nog altijd het slachtoffer van zijn.” - Bambi 
Ceuppens (antropologe en wetenschappelijk commissaris van het AfrikaMuseum) 

- “Dekoloniseren is: 
o Erkennen en veroordelen van kolonisatie als onrechtvaardig systeem gebaseerd op 

imperialisme, kapitalisme, racisme, paternalisme & terrorisme; 
o Verwerpen van ‘witte superioriteit’ / ‘zwarte inferioriteit’; 
o Bestrijden van ongelijke machtsverhoudingen; 
o Streven naar gelijkwaardig burgerschap  / partnerschap; 
o Bouwen aan inclusieve diverse samenleving / wereld.” - Nadia Nsayi (Congo-expert & 

curator beeldvorming MAS) 

- Andere? 

 
▪ Waarom is dekoloniseren belangrijk? 

Waarom is dekoloniseren belangrijk voor onze organisatie? Wat is het belang voor de sector van 

ontwikkelingssamenwerking meer algemeen? Welke opportuniteiten ? Welke risico’s als we er niet 

mee aan de slag gaan? 

- Iedereen schrijft individueel op  

- Bespreken in duo  

- Plenaire terugkoppeling: per duo deelt iemand de verschillende punten  

Daarna bespreek je zelf een aantal redenen waarom dekolonisering belangrijk is voor je organisatie/de 

sector. Voorbeelden: 

- BLM, Leopold II discussie, Congocommissie 
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- Dekolonisering van cultuursector, academische sector, steden & gemeenten,… 
- OS loopt achter, ondanks koloniale ontstaansgeschiedenis (afbeelding: ministerie van 

Koloniën) 
- Missie OS = vechten tegen armoede en ongelijkheid �� OS houdt armoede en ongelijkheid in 

stand door neokoloniale praktijken 
- Bewustzijn & engagement voor verandering = sterkte 
- Legitimiteit van je organisatie/de sector naar de toekomst toe 
- … 

 
▪ Stellingen 

Je kan de discussie voeden met stellingen waarop deelnemers gevraagd worden positie in te nemen 

en uit te wisselen over hun standpunten. 

Voorbeelden: 
- Ontwikkelingssamenwerking is intrinsiek koloniaal, zowel de discours die worden gehanteerd, 

als de instellingen waaruit de sector bestaat. 

- Om als sector te overleven moeten we dat neokoloniale, Noord-Zuid discours overstijgen. 

- Ngo-campagnes houden de beeldvorming van de ‘witte redder’ en de ‘zwarte 

hulpbehoevende’ in stand. 

- … 

 

▪ Toekomst 2030 

Eén van de manieren waarop je de discussie kan voeren is vertrekken vanuit een droomscenario of 
“tabula rasa”. Bij de droomscenario-methodiek wordt er vanuit het nu een ‘sprong’ gemaakt naar 
mogelijke toekomstbeelden. Vervolgens wordt nagegaan welke processen nodig zijn om de kloof 
tussen het heden en het toekomstbeeld te dichten. Voorbeeldvragen: 
 

- Hoe zou een dekoloniale versie van jouw organisatie eruit moeten zien in 2030? (2030 is ver 
genoeg om grote veranderingen te kunnen inbeelden, maar dicht genoeg om realistische en 
concrete acties te bedenken.)  

- Hoe ziet de dekoloniale versie van jouw eigen werk (bv. communicatie, beleidswerk, M&E, 
fondsenwerving,…) eruit in 2030? 

-  En breder, hoe zou een dekoloniale sector voor ontwikkelingssamenwerking eruit zien in 
2030?  

- Iedereen schrijft antwoorden voor zichzelf op  
- Terugkoppeling plenair  

 
Je kan daarna een aantal pistes voor dekolonisering van ontwikkelingssamenwerking overlopen o.b.v. 
de domeinen die in het onderzoeksrapport van de Ugent geformuleerd werden (zie hoofdstuk VI). 
 
▪ Actiepistes formuleren 

Volgend op de toekomstoefening kan je iedereen concrete manieren laten bedenken om de kloof 
tussen heden en toekomstbeeld te dichten. Je kan iedereen een actie laten formuleren op korte 
termijn: wat doen we in 2021? En één op langere termijn, nl. in het kader van het volgende vijf-
jarenprogramma (2022-2027). Op deze manier probeer je iedereen te betrekken bij een 
dekoloniseringsproces en kan je tot een actieplan komen dat zo breed mogelijk gedragen is door de 
organisatie. Zo vermijd je dat de verantwoordelijkheid enkel op management niveau gelegd wordt. 
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- Iedereen schrijft eerst individueel op: 1 actie korte termijn (2020-2021) & 1 actie langere 
termijn (2022-2027) 

- Bespreking in duo, daarna terugkoppeling plenair 
 

▪ Check out 

Wat neem je mee van deze sessie? Wat zie je als de meest dringende volgende stap voor jouw 

organisatie? 

▪ Video’s ter inleiding of afsluiting 

Voorbeelden: 

- Let’s save Africa! Gone wrong 

- Africa for Norway – New charity single out now 

- Who wants to be a volunteer? 

- https://www.facebook.com/zwijgenisgeenoptie/videos/olivia-over-het-witwassen-van-de-
geschiedenis/972805436399521/  

- https://www.ted.com/talks/fiona_nziza_comment_decoloniser_les_savoirs  
 

▪ Verder lezen/kijken/luisteren: 

 

Je geeft de deelnemers achteraf een lijstje door van interessante bronnen om verder te 

lezen/kijken/luisteren (zie google doc). Een aantal suggesties: 

- Podcast met Olivia Rutazibwa – Racisme dient een doel 

- Kinderen van de kolonie – VRTNU 

- Oxfam blog #PowerShifts Resources on Anti-Racism in Development and Aid 

- OneWorld: Waarom deze ontwikkelingscampagnes echt niet meer kunnen 

- OneWorld: Zo haal je geld op zónder ‘zielige’ kinderen 

- https://www.withuiswerk.nl/ 

- No White Saviours – Decolonize your mind 

- 7 eye-openers voor meer inzicht in racisme en discriminatie   

 

 

▪ Mogelijke extra bouwstenen: 

 

- Een belangrijke commentaar van collega’s na de sessie was het gebrek aan voorbeelden van 

neokoloniale en dekoloniale praktijken van de eigen organisatie. “Wat doen we concreet 

verkeerd?” Het heeft weinig zin om als begeleider te zeggen wat organisaties ‘verkeerd’ doen, 

maar het kan wel nuttig zijn om aan de hand van voorbeelden de discussie concreter te maken. 

Daarom zou je als begeleider op voorhand aan de deelnemers zelf kunnen vragen of ze 

voorbeelden kunnen bezorgen van acties, campagnes, organisatiestructuren, manieren van 

werken,… waarvan ze denken dat die ter discussie zouden mogen staan.  

- Vragen zoals: Welke obstakels zien we om machtsverhoudingen te wijzigen? Welke 

ondersteuning hebben we nodig (zoals vormingen, kennisverbreding, 

samenwerkingsverbanden, etc)? Welke middelen hebben we hiervoor nodig? Wie willen we 

betrekken? Hoe kunnen we vertrouwen vergroten? Welk soort leiderschap verreist dit? 

https://www.youtube.com/watch?v=xbqA6o8_WC0
https://www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k
https://www.youtube.com/watch?v=ymcflrj_rRc
https://www.facebook.com/zwijgenisgeenoptie/videos/olivia-over-het-witwassen-van-de-geschiedenis/972805436399521/
https://www.facebook.com/zwijgenisgeenoptie/videos/olivia-over-het-witwassen-van-de-geschiedenis/972805436399521/
https://www.ted.com/talks/fiona_nziza_comment_decoloniser_les_savoirs
https://docs.google.com/document/d/13L2OkZjWQbMvB_2C0HEDtDQS2Z-hTuGFZZ0ChMVa514/edit?usp=sharing
https://radio1.be/podcast-zwijgen-geen-optie-met-olivia-rutazibwa
https://oxfamblogs.org/fp2p/powershifts-resources-anti-racism-in-development-and-aid/
https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/sociaal-onrecht/waarom-deze-ontwikkelingscampagnes-echt-niet-meer-kunnen/
https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/sociaal-onrecht/zo-haal-je-geld-op-zonder-zielige-kinderen/
https://www.withuiswerk.nl/
https://www.facebook.com/nowhitesaviors/
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/magazine/7-eye-openers-voor-meer-inzicht-in-racisme-en-discriminatie-deel-2
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III. Experten & vormingen 
 

Verschillende ngo’s en middenveldorganisaties willen een proactief beleid voeren op vlak van 

dekolonisering en/of anti-racisme en zoeken daarbij ondersteuning voor hun vrijwilligers en 

medewerkers. We geven in onderstaande lijst een aantal suggesties van experts en bestaande 

vormingen of workshops. Deze lijst is geenszins exhaustief en kan op elk moment worden aangevuld. 

 

▪ Orbit – Omgaan met racisme: Workshop over reageren op racisme (als bondgenoot). Binnenkort 

komt er ook een nieuw aanbod met een focus op slachtoffers. 30/11/2020 wordt hierover een co-

creatiedag ‘Weerbaarheid en veerkracht van slachtoffers van racisme’ georganiseerd. 

▪ Hand in Hand tegen racisme: Vormingen en workshops gefocust op anti-racisme. Ze focussen ook 

op dekoloniseren via www.dekoloniseer.be . In  het voorjaar van 2021 worden een aantal hapklare 

tekstfiches en presentaties uitgewerkt over het thema dekoloniseren, die beschikbaar zullen zijn 

op de website. Later in 2021 starten ze met een “train de trainers”-vorming voor vrijwilligers en 

voor mensen die met vrijwilligers werken. 

▪ Hybried: Workshops over racisme, dekolonisering, macht en privilege, diversiteit,… Ze hebben 

ervaring in verschillende contexten, van grassroots organisaties tot overheidsinstanties. 

▪ Uit de marge: Ontwikkelde samen met Chirojeugd Vlaanderen het aanbod ‘Jeugdwerk tegen 

racisme’. 17/11/2020 organiseren ze hierover een online studiedag.  

▪ Studio Globo: Sporen van Kolonisatie: lespakket en workshops over dekolonisering. 

▪ Labo: breed aanbod workshops rond diversiteit en interculturele communicatie. 

▪ Kif Kif: Kif Kif is een socio-culturele beweging die zich op verschillende manieren in de strijd tegen 

discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid werpt. Concreet gaat het om onze website als online 

forum, offline activiteiten zoals workshops en infoavonden, het uitvoeren van onderzoek, het 

verspreiden van e-books, het organiseren van leesclubs, het ondersteunen van het Berchemse 

TOKO-initiatief en het uitzenden van informerende nieuwsbrieven. 

▪ HIVset Turnhout: plant vorming rond anti-racisme. 

▪ Vakbonden geven ook vorming en ondersteuning (linken toevoegen) 

▪ Plan Internationaal België: link toevoegen 

▪ Alternarratief: info over reageren op haatspraak. 

▪ Hollaback: verschillende trainingen, o.a. over reageren als bystander, vooroordelen,…. 

▪ Unia: Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij 

Unia aankloppen. Ze informeren over rechten en zoeken naar oplossingen. Unia lanceert ook 

campagnes vóór gelijkheid en tegen discriminatie, formuleert hierover aanbevelingen aan 

overheden en informeert met publicaties, tools en statistieken. Trainingen rond diversiteit en 

discriminatie op de werkvloer. 

▪ Kantharos: http://www.kantharos.com/ 

▪ Diversiteitsacademie: https://www.diversiteitsacademie.be/  

 

Lijst van ‘te volgen’ individuele experten toevoegen (na te vragen bij deze experten of ze ook open 

staan om gecontacteerd te worden door ngo’s voor lezingen, expertise, ...)? 

- Nadia Nsayi 

- Olivia Rutazibwa 

- Bambi Ceuppens 

- Rachael More  (Rainbow House) 

https://www.orbitvzw.be/omgaan-met-racisme/
https://www.orbitvzw.be/30-11-2020-co-creatiedag-slachtoffers-racisme/
https://www.orbitvzw.be/30-11-2020-co-creatiedag-slachtoffers-racisme/
https://www.anti-racisme.be/nl/wat-doen-we
http://www.dekoloniseer.be/
https://www.hybried.org/
https://jeugdwerktegenracisme.be/
https://jeugdwerktegenracisme.be/
https://www.uitdemarge.be/kalender/studiedag-jeugdwerk-tegen-racisme/
https://www.studioglobo.be/aanbod/sporen-van-kolonisatie-lespakket
https://labovzw.be/thematisch-workshopaanbod/
https://kifkif.be/over-ons/aanbod
https://www.hivset.be/
http://alternarratief.be/
https://www.ihollaback.org/
https://www.unia.be/nl/sensibilisering-en-preventie/begeleiding-training
https://www.unia.be/nl/sensibilisering-en-preventie/begeleiding-training
http://www.kantharos.com/
https://www.diversiteitsacademie.be/
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- Fiona Nziza 

- Tracy Bibo Tansia 

- ...… 

 

+ Lijst van diaspora-organisaties en individuen die openstaan om de ngo-wereld te inspireren 

en samen te werken  

● >> belang van “safe space” zodat dit geen averechts effect ressorteert en weerstand 

versterkt.  

● >> belang van micro doorgeven / macht herverdelen, hoe waarmaken? 

● >> Is het een idee om dit structureel te bekijken over hoe best de brug te slaan tussen 

de partijen zodat iedereen er beter van wordt, of vraag naar gericht aanbod te stellen?   

▪  

 

IV. De impact van woorden 
 

De woorden die we gebruiken weerspiegelen ons wereldbeeld en onze manier van werken. We streven 

een inclusief taalgebruik na, waarbij we het eigen perspectief niet als vanzelfsprekend beschouwen. 

Dekoloniseren van ontwikkelingssamenwerking vraagt daarom ook dekolonisering van onze taal. En 

vice versa, de discussie over een ander discours moet samengaan met het in vraag stellen van de 

fundamenten van ons werk. Geen oude wijn in nieuwe zakken.  

Om deze discussie te voeden werken we vanuit de werf aan een overzicht van sectorspecifieke 

woorden die ter discussie staan (of zouden moeten staan) vanuit een dekoloniaal perspectief (zie 

google doc). Het is de bedoeling om bij elke term te duiden waarom deze ter discussie staat en, indien 

mogelijk, mee te geven welke alternatieven reeds worden gehanteerd. We willen hiermee reflectie en 

discussie stimuleren binnen de sector, het is geenszins de bedoeling om woorden te verbieden of op 

te leggen. 

Deze sectorspecifieke lijst is complementair aan het lexicon dat de referenten van het GSK België, 

11.11.11 en CNCD-11.11.11, opstelden ter voorbereiding van een leerevent op 16 november 2020 

‘Dekolonisering: het belang van de woordkeuze’. Dit lexicon bevat veel gebruikte termen in de context 

van dekolonisatie en diversiteit, maar geen sectorspecifieke termen. 

Inspiratie voor het dekoloniseren van onze taal: 

- https://www.dekoloniseer.be/nl/63-terminologie   
- https://www.rektoverso.be/dossier/C2Xp2dLPh5y3jqw39  https://demos.be/sites/default/files/18101

6_-_macht_herverdelen_-
_interactieve_brochure_citylab.pdf  http://www.ellavzw.be/sites/default/files/Handleiding%20Interse
ctionaliteit%20ELLA%20VZW.pdf  (woordenlijst p. 69) 

- https://www.oneworld.nl/lezen/politiek/met-deze-taal-stoppen-we/  
- https://www.oneworld.nl/lezen/kunst-cultuur/neokoloniale-taal/ 
- https://www.vivasalud.be/en/a-practical-guide-for-communicating-global-justice-solidarity/  
- https://www.vivasalud.be/en/framing-matters-an-alternative-to-the-language-of-development-aid-

and-charity/ 
- https://www.tropenmuseum.nl/nl/over-het-tropenmuseum/words-matter-publicatie  
- https://www.bond.org.uk/news/2020/12/taking-british-politics-jargon-and-colonialism-out-of-our-

language?utm_medium=email&utm_campaign=Network%20News%2010%20December%202020&ut

https://docs.google.com/document/d/1lzLSwjn4JZjWk3esWC5Fvk9nbwpLMqcd6nMbd_4rWN8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lzLSwjn4JZjWk3esWC5Fvk9nbwpLMqcd6nMbd_4rWN8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xaPHOAmebSx8UNhxvrH1QV92_WLPAQFri4z2ItpoHZQ/edit?usp=sharing
https://www.cncd.be/Decolonisation-Le-poids-des-mots
https://www.dekoloniseer.be/nl/63-terminologie
https://www.rektoverso.be/dossier/C2Xp2dLPh5y3jqw39
https://demos.be/sites/default/files/181016_-_macht_herverdelen_-_interactieve_brochure_citylab.pdf
https://demos.be/sites/default/files/181016_-_macht_herverdelen_-_interactieve_brochure_citylab.pdf
https://demos.be/sites/default/files/181016_-_macht_herverdelen_-_interactieve_brochure_citylab.pdf
http://www.ellavzw.be/sites/default/files/Handleiding%20Intersectionaliteit%20ELLA%20VZW.pdf
http://www.ellavzw.be/sites/default/files/Handleiding%20Intersectionaliteit%20ELLA%20VZW.pdf
https://www.oneworld.nl/lezen/politiek/met-deze-taal-stoppen-we/
https://www.oneworld.nl/lezen/kunst-cultuur/neokoloniale-taal/
https://www.vivasalud.be/en/a-practical-guide-for-communicating-global-justice-solidarity/
https://www.vivasalud.be/en/framing-matters-an-alternative-to-the-language-of-development-aid-and-charity/
https://www.vivasalud.be/en/framing-matters-an-alternative-to-the-language-of-development-aid-and-charity/
https://www.tropenmuseum.nl/nl/over-het-tropenmuseum/words-matter-publicatie
https://www.bond.org.uk/news/2020/12/taking-british-politics-jargon-and-colonialism-out-of-our-language?utm_medium=email&utm_campaign=Network%20News%2010%20December%202020&utm_content=Network%20News%2010%20December%202020+CID_4d76bf7bdb3ca4884ff3f7dbb6dde36a&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Find%20out%20more
https://www.bond.org.uk/news/2020/12/taking-british-politics-jargon-and-colonialism-out-of-our-language?utm_medium=email&utm_campaign=Network%20News%2010%20December%202020&utm_content=Network%20News%2010%20December%202020+CID_4d76bf7bdb3ca4884ff3f7dbb6dde36a&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Find%20out%20more
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m_content=Network%20News%2010%20December%202020+CID_4d76bf7bdb3ca4884ff3f7dbb6dde3
6a&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Find%20out%20more 

- https://globaltapestryofalternatives.org/_media/publications:en:pluriverse_a_post-
development_dictionary.pdf 

 

V. Inspiratie uit andere trajecten 
 

- Toekomstwerf ontkokering Noord-Zuid: Inspiratiegids ontkokering (finale versie verwacht 

eind feb-begin maart 2021) 

- Toekomstwerf evenwaardige partners: onderzoek uit NL, power awareness tool, post 

development onderzoek… 

- Leertraject ‘Zuiden in het Noorden’ GSK België 

- Handreiking dekoloniseren van lokale besturen (trajecten Gent, Brussel, …) 

- BOND en Partos 

- Rapport Dekoloniseer mijn stad (Gent) (via Team Internationale  Solidariteit) 

- Dekoloniseringstrajecten in steden als : 

o Gent,  

o Leuven,  

o Brussel, of https://www.bruzz.be/tag/dekolonisering voor meer, 

o … 

- ENABEL :  

Kruit, het kenniscentrum WBE, en Annoncer La Couleur, hun Franstalige tegenhanger, zetten  

het thema van dekoloniseren vanaf 2021 ook centraal op de agenda, dus zeker hun websites 

in de gaten houden rond dit thema. Bv. 

- https://wikicm.be/tournant-decolonial-dans-la-cooperation-et-leducation-a-la-

citoyennete-mondiale/ 

- https://wijzijnkruit.be/2021/01/06/consensus-over-ons-koloniaal-verleden/  

- https://wijzijnkruit.be/2020/12/17/het-verleden-ontrafelen-om-het-heden-te-

begrijpen-en-te-veranderen/  

- https://wijzijnkruit.be/2021/01/13/over-de-kracht-van-verhalen-en-dekolonisatie/  

VI. Academisch onderzoek 
 

1. Implicaties van dekolonisering voor de Vlaamse sector van ontwikkelingssamenwerking 

Om tot een gemeenschappelijk begrip te komen van wat dekoloniseren voor onze sector concreet 

kan betekenen, bestelden 11.11.11 en ngo-federatie vanuit de toekomstwerf een academisch 

onderzoek op basis van interviews met respondenten van binnen en buiten de sector. Je kan het 

rapport downloaden op de webpagina dekoloniseren van ngo-federatie. 

 

We zetten een paar belangrijke aanbevelingen op een rij: 

● Werken aan een faciliterende omgeving waarin collega’s kunnen worden uitgedaagd om na 

te denken over wat dekoloniseren betekent voor de eigen structuren en werking. 

https://www.bond.org.uk/news/2020/12/taking-british-politics-jargon-and-colonialism-out-of-our-language?utm_medium=email&utm_campaign=Network%20News%2010%20December%202020&utm_content=Network%20News%2010%20December%202020+CID_4d76bf7bdb3ca4884ff3f7dbb6dde36a&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Find%20out%20more
https://www.bond.org.uk/news/2020/12/taking-british-politics-jargon-and-colonialism-out-of-our-language?utm_medium=email&utm_campaign=Network%20News%2010%20December%202020&utm_content=Network%20News%2010%20December%202020+CID_4d76bf7bdb3ca4884ff3f7dbb6dde36a&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Find%20out%20more
https://globaltapestryofalternatives.org/_media/publications:en:pluriverse_a_post-development_dictionary.pdf
https://globaltapestryofalternatives.org/_media/publications:en:pluriverse_a_post-development_dictionary.pdf
https://www.ngo-federatie.be/nl/onze-ondersteuning-belgische-ngos-2030/werf-2-ontkokering-noord-zuid
https://stad.gent/nl/vredeshuis/op-weg-naar-dekolonisering
https://stad.gent/nl/vredeshuis/op-weg-naar-dekolonisering
https://pers.leuven.be/stad-opent-debat-over-dekolonisatie-met-druk-bijgewoond-inspiratiemoment
https://pascalsmet.prezly.com/brusselse-werkgroep-voor-dekolonisatie-gaat-van-start
https://www.bruzz.be/tag/dekolonisering
https://wijzijnkruit.be/
https://annoncerlacouleur.be/
https://wikicm.be/tournant-decolonial-dans-la-cooperation-et-leducation-a-la-citoyennete-mondiale/
https://wikicm.be/tournant-decolonial-dans-la-cooperation-et-leducation-a-la-citoyennete-mondiale/
https://wijzijnkruit.be/2021/01/06/consensus-over-ons-koloniaal-verleden/
https://wijzijnkruit.be/2020/12/17/het-verleden-ontrafelen-om-het-heden-te-begrijpen-en-te-veranderen/
https://wijzijnkruit.be/2020/12/17/het-verleden-ontrafelen-om-het-heden-te-begrijpen-en-te-veranderen/
https://wijzijnkruit.be/2021/01/13/over-de-kracht-van-verhalen-en-dekolonisatie/
https://www.ngo-federatie.be/nl/onze-ondersteuning-belgische-ngos-2030/werf-9-dekoloniseren
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● Verder dekoloniseren van de beeldvorming en taal waarmee de sector het publiek bespeelt. 

Dit zou, gezien het feit dat dit in de meeste organisaties al besproken wordt en in sommige 

gevallen ook al anders wordt aangepakt, één van de gemakkelijkst haalbare eerste stappen 

kunnen zijn die desalniettemin een grote impact kan hebben op langere termijn. 

● Een actieve bondgenoot worden in de strijd tegen structureel racisme in onze eigen 

samenleving. 

● Een doortastend diversiteitsbeleid voeren binnen de eigen organisaties, ook op vlak van 

leidinggevende posities en bestuursorganen. De doelstelling mag niet zijn om meer 

verscheidenheid in kleur als uithangbord te gebruiken, maar wel om te garanderen dat ook 

niet-witte ideeën en perspectieven op alle niveaus ingang krijgen. 

● Investeren in contacten en allianties met diaspora-bewegingen, maar ook ruimte maken 

voor structurele betrokkenheid van diaspora in de eigen organen, met als doel zich te laten 

bevragen, te luisteren en te leren. 

● Een beter begrip krijgen van hoe het idee en de praktijk van ontwikkeling op zich sterk 

gelinkt zijn aan het koloniale project, alsook van het eurocentrisme van de waardekaders 

waarmee wordt gewerkt. Tegelijkertijd meer openheid aan de dag leggen voor alternatieve 

paradigma’s en perspectieven uit partnerlanden m.b.t. de strijd voor lokale en globale 

sociale rechtvaardigheid. Die perspectieven en waardekaders uit partnerlanden vervolgens 

ook integreren in het beleidswerk in België. 

● Gelinkt hieraan: onderzoeken op welke manier een evolutie van ontwikkeling en hulp naar 

internationale solidariteit kan worden vormgegeven via globale samenwerking, en welke rol 

sociale bewegingen in zo’n proces spelen. 

● Er lijkt een draagvlak en groeiend momentum te zijn, ook internationaal, voor andere 

financieringsmodellen en samenwerkingsmodaliteiten. Dit aspect van dekolonisering, dat 

raakt aan de eigen machtspositie in de hulpindustrie en aan gevestigde belangen binnen de 

sector, is waarschijnlijk de grootste uitdaging om sectorbreed en eensgezind aan te pakken. 

Toch is het mogelijk om deze discussie in openheid, en vooral met actieve betrokkenheid van 

partnerlanden, te voeren. 

 

2. Academici en opleidingen aan universiteiten/hogescholen 

Voorbeelden: 

- Dr Olivia Rutazibwa “Understanding epistemic diversity // decoloniality as research strategy” 

en andere publicaties en presentaties van haar hand, verzameld op wordpress; 

- Dr. Nadia Fadil, Race, Ethnicity and the Postcolonial Condition, 

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/e/S0E09AE.htm#activetab=doelstellingen_idp1

17808  

- Dr. Anya Topolski : https://anyatopolski.org/, docent Politieke Filosofie en Theorie aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen. Haar favoriete onderzoeksthema's zijn Europese identiteit, 

uitsluiting, judaïsme, antisemitisme, islamofobie, fascisme en feminisme. 

- UCLL Advanced BaNaBa Global Citizenship & Development 

https://www.ucll.be/studeren/verder-studeren/advanced-bachelor-global-citizenship-and-

development-ontwikkeling-en-wereldburgerschap  

- https://www.vives.be/nl/opleidingen/sociaal-agogisch-werk/postgraduaat-duurzame-

ontwikkeling  

- … (verder aan te vullen) 

https://oliviarutazibwa.wordpress.com/2018/07/04/understanding-epistemic-diversity-decoloniality-as-research-strategy/
https://oliviarutazibwa.wordpress.com/
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/e/S0E09AE.htm#activetab=doelstellingen_idp117808
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/e/S0E09AE.htm#activetab=doelstellingen_idp117808
https://anyatopolski.org/
https://www.ucll.be/studeren/verder-studeren/advanced-bachelor-global-citizenship-and-development-ontwikkeling-en-wereldburgerschap
https://www.ucll.be/studeren/verder-studeren/advanced-bachelor-global-citizenship-and-development-ontwikkeling-en-wereldburgerschap
https://www.vives.be/nl/opleidingen/sociaal-agogisch-werk/postgraduaat-duurzame-ontwikkeling
https://www.vives.be/nl/opleidingen/sociaal-agogisch-werk/postgraduaat-duurzame-ontwikkeling
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VII. Verder lezen, kijken of luisteren 
 

Lees-/kijk-/luisterlijst met artikels, boeken, podcasts, video’s, ... 

https://docs.google.com/document/d/13L2OkZjWQbMvB_2C0HEDtDQS2Z-

hTuGFZZ0ChMVa514/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/document/d/13L2OkZjWQbMvB_2C0HEDtDQS2Z-hTuGFZZ0ChMVa514/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13L2OkZjWQbMvB_2C0HEDtDQS2Z-hTuGFZZ0ChMVa514/edit?usp=sharing

