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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 Dekoloniseren

Bjorn Maes

11.11.11

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

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


Waarom is het nodig dat er een 
werf rond dekolonisering is?



Wat hebben we al 
gedaan en wat heeft het 
opgeleverd?
Beginnen : uitdaging door Nadia Nsayi (ppt)

Dekoloniseren: wasda & oedoededa? 

- een continue proces
- mondiale rechtvaardigheid, dus ...
- machtsverhoudingen (shift the power)

- Academisch onderzoek UGent
- discussies & uitwisselen tussen organisaties
- belang van woorden: lexicon + sectorspecifiek 
- praktische tools, lees/kijk/luisterlijst, …

> inspiratiegids voorbereiden 

https://www.ngo-federatie.be/nl/news/toekomstgroep-dekoloniseren-diversiteit-en-beeldvorming-afgetrapt
https://www.ngo-federatie.be/nl/onze-ondersteuning-belgische-ngos-2030/werf-9-dekoloniseren


Wat staat er nog te gebeuren voor 
de werf in 2021?

• Inspiratiegids ngo’s: hoe praktisch aan de slag met 
dekolonisering

• Wat met taal? Sector-specifieke woordenlijst

• Inspirerende sessies rond beeldvorming en werken met 
vrijwilligers

• Outreach naar nieuwe leden

• Representatie en diversiteitsbeleid als uitdaging voor de 
sector



Wat kunnen jullie 
doen?

• Sta stil bij welke taal en beelden je gebruikt. 
Houdt ons taalgebruik en beeldvorming 
machtsverhoudingen in stand, of stelt het die 
net in vraag?

• Wees bewust over macht in partnerrelaties en 
besteed aandacht aan hoe we plannen daar 
mee omgaan.

• Sluit aan bij de werf!



Werf Ontkokering N-Z

Michiel De Baere

KIYO

Contact: sarah.arras@ngo-federatie.be

mailto:sarah.arras@ngo-federatie.be


Waarom?

• VN agenda 2030 – Mondiale uitdagingen – kennis zit overal

• Opdeling ‘Noord’ – ‘Zuid’ = koloniale erfenis – oude machtsverhoudingen worden in 
stand gehouden - Proberen loskomen van dit oude verhaal

• Uitbouwen van evenwaardige partnerschappen

• Levert ook voordelen op 



Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd? 

• Enkele samenkomsten met verschillende organisaties : 4 digitale sessies met een 7-
tal ngo's

• 3 niveaus van ontkokering: programma’s, discours en organisatiestructuur
• Bespreken van 4 modellen van ontkokering 

• België als interventieland
• Ngo als speler in een globaal thema
• Ngo als facilitator van middenveldorganisaties wereldwijd
• Ngo als bewaker van de internationale dimensie bij Belgische actoren

• Organisaties stellen hun werking voor : good practices + geleerde lessen



Wat brengt 2021?

• Finaliseren inspiratiegids: online begin maart 

• Organisatie inspiratiesessie waarbij de gids wordt voorgesteld

• Nieuwe bijeenkomsten waar we uitwisselen over specifieke uitdagingen 
(financieel aspect, Fondsenwerving, M&E,…) + op zoek naar mogelijke 
samenwerkingen met andere middenveldorganisaties in België



Zelf aan de slag?

• Ontkokering van programma’s gaat samen met ontkokering van organisatiestructuur
• Begin klein en groot tegelijk
• Breek muurtjes af tussen noord- en zuiddienst
• Decentraliseer kennis en middelen
• Maak partners deel uit van de governance organen
• Zwaai expats uit
• Voer het gesprek ook met de partnerlanden
• Let op taalgebruik en beeldvorming + mentale switch



Werf Equal Partnerships

Serge Beel

11.11.11

Contact: serge.beel@11.be & sarah.arras@ngo-federatie.be

mailto:serge.beel@11.be
mailto:sarah.arras@ngo-federatie.be


1. Waarom is het nodig dat er een werf rond gelijkwaardig partnerschap is?

• Gedeeld begrip… ?  Niet iedereen begrijpt hetzelfde hieronder… praktijken zijn ook anders… 
uitwerking anders… 

In elk geval weg van > you can work with me if you fit my program requirements
Eerder ? Complementarity: how can we strengthen what you are doing?
So not: here we are with our intervention – in which you can join
Eerder ? Shared or distributed control over funding
So not: I manage the funds – but you can give input



1. Waarom is het nodig dat er een werf rond gelijkwaardig partnerschap is?

• Het gaat hier over macht, en gewicht dat we daar aan geven.



1. Waarom is het nodig dat er een werf rond gelijkwaardig partnerschap is?

• Blijkt uit verschillende studies en uit uitwisseling binnen de sector dat we uitdagingen hebben > 
besluitvorming rond langere termijn keuzes ligt vooral in België… 
• De tools die we gebruiken > dikwijls vanuit een globale Noorden begrippenkader
• De rollen die we opnemen > dynamiek ligt dikwijls bij Noordelijke ngo’s.

• + Is ook sterk gelinkt met dekoloniseren



2. Wat hebben jullie de voorbije maanden gedaan en wat heeft het opgeleverd?

• Inzicht in de uitdaging >
• We hebben daar zelf over nagedacht als Werf > Financiële relatie is uitdaging + ruimte en 

plaats in de besluitvorming.
• We hebben externen hun mening binnen gebracht >

• Margit van Wessel / Starting from the global South
• We hebben uitgewisseld rond concrete ervaringen / tools

• Power Awareness tool van Partos



3. Wat staat er nog te gebeuren voor jullie werf in 2021?

• Concrete ervaring uit Nederland rond financiële verhaal en gelijkwaardig partnerschap > Financial 
side of equal partnerships > Pascal Richard (Cordaid) 

• Concrete uitwisseling over practical integration of equal partnerships in the development of the new 
DGD program.

• Onderzoek > Starting from the global South > Shift the power in practice…



4. Wat zouden collega-ngo’s heel concreet zelf kunnen doen?

• Debat openen in uw organisatie… met de partners > ruimte vinden los van donor taal / ngo taal / 
om verwachtingen onder elkaar duidelijker te expliciteren.

• Tools gebruiken die zinvol zijn intern voor uw organisatie en eerder in dynamiek partners springen 
dan in eigen kaders.

• Expertise delen en binnenhalen…

Join the club ! >

Kiyo – BD – AZV – ACLVB – Via Don Bosco – 11.11.11 – Oxfam – Caritas - …



Werf Financiële Gezondheid

Diederik Janssens

Broederlijk Delen

Contact: jan.dedecker@ngo-federatie.be

mailto:jan.dedecker@ngo-federatie.be


Waarom werf fin gezondheid?

• Financiële gezondheid bepaalt mee de impact van de NGO om haar missie te realiseren
• Werven fin middelen om doel te bereiken (geen doel op zich)
• Goed beheer van de middelen (maximalisatie in functie v missie)
• Het ‘groei’debat (financiële middelen versus beleidsbeïnvloeding o.m. naar private sector)

• Financiële gezondheid bepaalt de onafhankelijke positie/(politieke) stem van de NGO
• Instrumenteel middenveld versus politieke contestatie (consensus/dissensus)
• Belang van diversificatie 
• Belang van voldoende ongebonden middelen
• Criteria bij samenwerking met private sector (als sectorale nood aangevoeld)
• Belang van beweging maken als element van onze politieke rol

• Financiële gezondheid gaat ook over gezonde financiële relaties met partners 
• Rol van equal partnership  (N/Z kader, dekolonisering/white privilege…) maar ook rol van tools als 

budget support – participatie en beslissingsmacht van partners (bvb in budgetten), wederkerige 
transparantie + vraag naar good enough accountability

• Samenwerking/synergiën met mede-organisaties –geïntegreerde samenwerking om tot 
verandering te komen (geen business as usual)



Wat al gedaan? Resultaten? 

• 2 bijeenkomsten in het najaar 2020 (15/9 en 2/12)

• Verwachtingen? (de waarom vraag)

• Wat betekent financiële gezondheid 
• Omschrijving in de verschillende dimensies

• Mogelijke inhoudelijke oriëntaties

• Positie van finance in de organisatie
• Analysetool waarmee we binnen organisaties aan de slag kunnen / aanzet zijn 

tot intervisie



Wat staat er nog te gebeuren?

• Dwarsverbinding met equal partnership
• Randvoorwaarden, ook naar donoren (lobbying – rol voor de federatie)

• Mogelijke inhoudelijke oriëntaties:
• Financiële indicatoren als bouwstenen voor een financiële strategie

• Hoe omgaan met financiële schokken?

• Strategieën rond fondsendiversificatie

• Opstellen van scenariobegrotingen



Finance in de organisatie

• Commerciële omgeving: financiële middelen zijn doel (winstcreatie)

• Non-profit: financiële middelen zijn middelen om doel te bereiken

 bepalend voor de rol van finance

functioneel/operationeel

zelden strategisch



Wat kunnen we zelf doen als NGO

• Analyse positie van finance in de organisatie

• Nadenken over de relatie met donoren (spreiding, onafhankelijkheid, 
duurzaamheid,…)

• Commercialiseren van onze expertise? (inzetten van onze expertise in 
andere maatschappelijke niches)

• Samenwerking en synergiën in de sector

• Relatie met partners en hoe sterk financieel gebonden moeten die 
blijven 



4 fasen besluitvorming

• Visie: wat gebeurt er in de buitenwereld en hoe bepaalt dat de 
manier waarop we werken

Finance: eigen inzichten inbrengen

• Missie: organisatiemissie
Wat is missie van finance? Toegang tot en efficiënt beheer van de nodige middelen

• Strategie: wijze waarop missie uitgevoerd wordt
Finance: vb fondsendiversificatie als strategische keuze

• Beleid: beheersing van de financiële middelen
Finance: rapportering en financiële verantwoording



Betrokkenheid finance?

• Wat is onze strategische, tactische en uitvoerende betrokkenheid bij 
kernprocessen?
• Strategisch: hebben we invloed op de beslissingen?

• tactisch: hebben we invloed op de planning?

• Uitvoerend: hebben we invloed op operationele activiteiten?


