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1. Waarom deze werf?

2. Wat hebben jullie de voorbije maanden 

gedaan? Resultaten?

3. Wat staat er nog te gebeuren in 2021?

4. Wat kunnen collega-ngo’s al zelf doen?



Werf Politieke Rol

Naima Charkaoui

11.11.11

Contact: Naima.Charkaoui@11.be

mailto:Naima.Charkaoui@11.be
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23 februari, 
12u30-14u

praktijk-
uitwisseling

9 organisaties

brochure



Werf Samenwerking private sector

Gert Engelen

Rikolto

Contact: gert.engelen@rikolto.org & katrien.van.dingenen@trias.ngo

mailto:gert.engelen@rikolto.org
mailto:katrien.van.dingenen@trias.ngo


Waarover gaan we babbelen:

• Waarom deze werf?

• Overzicht werftraject

– Mondelinge uitwisseling van info & ervaringen

– Schriftelijke output: overzichtsdocument met de 

kernelementen van ‘why, who, what & how’

• Evaluatie en next steps



1. Waarom deze werf?

• Belang van bundelen van krachten (~SDG17)

• Multi-stakeholder samenwerking is nodig maar 

tijdsintensief & complex

• Nood aan uitwisseling over ervaringen ivm

samenwerking ngo’s-bedrijven => geleerde lessen & 

concrete handvaten

• Complementariteit met politieke WG PS



2a. Overzicht traject

• Vier sessies – 10-tal NGO’s – verschillende sprekers 

vanuit privé + NGO’s

• Combinatie van concrete cases + reflecties over de rol 

van de eigen NGO 

• Peer 2 peer duo sessie met eigen case

• Inspiratiesessie Forward Fest NGO-federatie/11.11.11



2b. Werkdocument over samenwerking privé:

• Why cooperate – benefits for CSO’s and for companies

• What companies can offer to CSO’s

• What CSO’s can offer to companies

• 8 types of interactions

• 5 roles in inclusive business partnerships



3. Evaluatie – next steps

+++ Klankbord functie en uitwisseling ervaringen 

+ Openheid tijdens traject

- Graag meer ervaringen horen van privé

- Breder opentrekken naar samenwerkingen met lokale 

overheden, middenveld,… (MST)

? Aanspreekpunt binnen NGO-federatie?



Werf Wendbaarheid

Herman Vantrappen

iPropeller

Contact: bruce.stevens@ngo-federatie.be

mailto:bruce.stevens@ngo-federatie.be


De 6 leden van de werkgroep “Wendbaarheid”
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Iedereen wil wel “wendbaar” zijn, maar wat betekent het …?
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Responsiven
ess

Adaptability

Versatility

Flexibility

Resilience

Robustness

Agility



1ste perspectief:
een gereedschapskist voor doeltreffend projectmanagement
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1ste perspectief:
een gereedschapskist voor doeltreffend projectmanagement

10/02/2021

17



• Snel en 
efficiënt team

• Doordachte 
output

• Betrokken en 
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1ste perspectief: 
een gereedschapskist voor doeltreffend projectmanagement
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• Snel en 

efficiënt team

• Doordachte 
output

• Betrokken en 
tevreden 
klanten

• Coherentie 
tussen teams

• Innovatie op 
lange termijn

• Leren als 
individu en 
organizatie



2de perspectief:
een wondermiddel om vlot in te spelen op onverwachte veranderingen in de omgeving
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Structuur
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2de perspectief:
een wondermiddel om vlot in te spelen op onverwachte veranderingen in de omgeving
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• De 

marsrichting 
snel 
aanpassen

• De 
beschikbare 
middelen snel 
anders 
inzetten



2de perspectief:
een wondermiddel om vlot in te spelen op onverwachte veranderingen in de omgeving
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• De 

marsrichting 
snel 
aanpassen

• De 
beschikbare 
middelen snel 
anders 
inzetten

• Flexibiliteit 
heeft een 
kostprijs

• Veelzijdigheid 
geeft niet 
altijd het 
beste 
resultaat



Op zoek naar een doelgerichte middenweg tussen “mechanistisch” en “wollig” 
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 Concrete handvaten

 Richtlijnen voor goed 
gebruik

 Diversiteit van ngo’s 
erkennen 



Een beslissingslogica om gepaste handvaten te selecteren i.f.v. de omstandigheden
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Het onderzoeksrapport wordt opgeleverd net voor de Paasvakantie
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- Desk research februari

- Intake-gesprekken met 6 ngo’s februari

- Ontwikkeling van de beslissingslogica februari-maart

- Case studies met 2 ngo’s februari-maart

- Onderzoeksrapport (“30 pagina’s”) < Paasvakantie 
(2 april)

- Presentatie > Paasvakantie



Kandidaat om mee te doen als case study ?
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- Wat is de bedoeling:

• Ja: Via de beslissingslogica veranderingen identificeren die de ngo wendbaarder 
hebben gemaakt of nog wendbaarder zouden kunnen maken

• Neen: Optreden als “rolmodel” (nog minder: een superheldverhaal schrijven)

- Wat maakt een ngo geschikt voor deze oefening:

• Voldoende "materie" om de beslissingslogica zo breed mogelijk te illustreren

• Relevantie en overdraagbaarheid van de voorbeelden en boodschappen naar de andere 
leden

• Bereidheid om tijd vrij te maken en "open boek" te zijn (successen en tegenvallers, …)

• Complementair met de ngo voor de andere case-study

- Wat vergt het qua tijd:

• Individueel gesprek (1,5 uur) met 5-tal mensen uit de ngo, inclusief Directeur, in 
periode 15-26 februari

• Gemeenschappelijke werksessie (2 uur) in week van 1-5 maart

 Indien belangstelling: neem zo snel mogelijk contact met Bruce Stevens – dank u!



Werf Digitalisering

Marnick Vanlee

Close The Gap / D4D Platform

Contact: marnick.vanlee@close-the-gap.org & sarah.arras@ngo-federatie.be

mailto:marnick.vanlee@close-the-gap.org
mailto:sarah.arras@ngo-federatie.be


https://www.close-the-gap.org/what-we-do/d4d-be-platform



https://www.digitalfordevelopment.be



TOEKOMSTWERF: DIGITALISERING

Waarom?

- DGD strategienota & link programmadossiers

- Digitalisering als middel voor meer impact

- Mits aanpassing aan lokale context

- Digitalisering als luik naar de wereld

- Omdat er nood is aan input vanuit de basis

- Omdat je er talent mee kan aantrekken



TOEKOMSTWERF: DIGITALISERING

Voor wie?

- Al wie de toekomst van de sector mee vorm wil geven

- Al wie meer kennis over D4D wil opdoen

- [Voorkennis of ervaring is geen vereiste]

- Al wie bruggen wil slaan naar andere Toekomstwerven



TOEKOMSTWERF: DIGITALISERING

Wanneer?

- 1e samenkomst begin maart

- Doodle volgt voor wie interesse heeft!

- Werkgroep zal 4 à 5 x per jaar samen komen



TOEKOMSTWERF: DIGITALISERING

Interesse?

sarah.arras@ngo-federatie.be

marnick.vanlee@close-the-gap.org

mailto:sarah.arras@ngo-federatie.be
mailto:marnick.vanlee@close-the-gap.org



