
 

Introductiedagen voor nieuwe ngo-medewerkers 

(online) 

Programma 

Dag 1: 18 mei  Zoom-link: volgt nog  

9u30 Algemene verwelkoming en kennismaking Griet Ysewyn (11.11.11) 

9u50 Uitdagingen voor de internationale 
ontwikkelingssamenwerking 

Griet Ysewyn (11.11.11.) 

10u50 Pauze  

11u00 De organisatie van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking  
Wegwijs in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Hoe 
functioneert het? Wie zijn de spelers? Wat is het beleid? 
 

Arnout Justaert 
(directeur) 

11u45 Einde  

 

Dag 2: do 27 mei  Zoom-link: volgt nog   

9u30 Humanitaire hulp versus ontwikkelingssamenwerking 
Wat is het verschil tussen humanitaire hulp en 
ontwikkelingssamenwerking? Hoe stemmen humanitaire 
organisaties en ontwikkelingsactoren hun werk beter op elkaar af? 
In deze sessie bespreken we de basisprincipes van humanitaire hulp, 
de verschillen met ontwikkelingssamenwerking en de discussie over 
de zogenoemde 'nexus humanitaire hulp - ontwikkeling - vrede' 

Sarah Arras 

10u15 Pauze  

10u30 Het Belgische ngo-landschap in al zijn diversiteit 
Er zijn vele soorten ngo’s die elk op verschillende thema’s focussen 
en die een andere rol opnemen. We proberen reliëf te steken in dat 
heel diverse landschap en kijken naar wat een ngo tot ngo maakt. 

Heleen Neirynck 

11u Pauze  

11u15 Toekomsttraject2030 
Om een motor van vernieuwing te zijn, moeten we als sector zelf 
vernieuwen. In negen werven sleutelen we aan een toekomst waarin 
ngo’s een plaats hebben. 

Heleen Neirynck 

11u45 Einde  

 

Dag 3: di 1 juni  Zoom-link: volgt nog   

9u30 Inleiding tot de regelgeving 
Ken de basisregels om medefinanciering bij de Belgische overheden 
aan te vragen 

Arnout Justaert 
(directeur) 

10u00 Financieel beheer 
Hoe houden kosten en opbrengsten elkaar in evenwicht en welke 
elementen zorgen ervoor dat het financieel beheer van een ngo toch 
dat tikkeltje anders is? 

Jan De Decker 

10u30 Pauze  

10u45 Integriteit van ngo’s 
Sinds enkele jaren staat integriteit bovenaan de agenda van elke 
ngo. Wat verstaan we onder integriteit? Waar liggen de risico’s? 
Hoe kan een ngo zich wapenen tegen integriteitsschendingen? 

Bruce Stevens 



11u15 Einde  

Dag 4: di 8 juni  Zoom-link: volgt nog   

9u30 Monitoring, Evaluation, Accountability & Learning (MEAL) 
Wat wil jouw organisatie bereiken en hoe? Is ze op de goede 
weg? Hoe leert ze bij uit haar ervaringen? We behandelen de 
belangrijkste principes van resultaats- en leergericht 
programmabeheer. 

Iseult Kestelyn 

10u30 Pauze 
 

 

10u45 Samenwerking en synergie tussen ngo’s Iseult Kestelyn 

11u05 Transparantie van ngo’s 
Op www.ngo-openboek.be vind je informatie over 
personeel, financiën en projecten van de erkende Belgische 
ngo’s. Je krijgt een rondleiding.   

Johan De Crom 

 Communicatiekanalen en dienstverleningsaanbod van ngo-
federatie 

Johan De Crom 

11u30 Einde  

 

http://www.ngo-openboek.be/

