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VERSLAG THEMA- 
VERGADERING GROS 

9 APRIL 2019 

1. AANWEZIGHEDEN 

Naam Functie Aanwezigheid 

Stéphanie Verbrugghe Noord-Zuidambtenaar Aanwezig 

Piet Van Heddeghem Schepen Aanwezig 

Wim Bourgoignie 11.11.11 Aanwezig 

Yvette Clinckspoor Congodorpen Niet aanwezig 

Yvan De Coninck Zonpunt Aanwezig 

Marie-Claude De Poorter Fairtrade Niet aanwezig 

Herman De Winne Vluchtelingenwerkgroep Niet aanwezig 

Pros De Winne Deelpunt Verontschuldigd 

Erna De Wulf Project Rwanda Verontschuldigd 

Wim Holderbeke Broederlijk delen Niet aanwezig 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

Jenny Piscador Wegen van de Wereld Niet aanwezig 

Philippe Spruyt Wereldwinkel Verontschuldigd 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Niet aanwezig 
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2. VERSLAG 

1. Beleids- en beheerscyclus voorbereiden 

Algemene richtlijnen en bemerkingen 

Het memorandum moet opgehangen worden aan de SDG’s, omdat deze een 

belangrijk speerpunt worden van het beleid. Immers, sommige gemeentes hangen 

hun meerjarenplan volledig op aan de SDG’s. Dit werd reeds in het vorige 

memorandum voorgesteld.  

 

Het memorandum moet zo open mogelijk zijn, zodat we onze handen nog vrij 

hebben.  

 

Bij een workshop voor het opstellen van een meerjarenplan bleek dat er een beperkt 

aantal grote doelstellingen moeten worden geformuleerd, en concrete acties hoe 

men dit kan verwezenlijken. Men moet dit ook kunnen meten.  

 

Men kan gebruik maken van de cijfers van de omgevingsanalyse om voorstellen te 

staven.  

 

Een algemene beleidsdoelstelling kan verder gaan dan enkel Noord-Zuid en het 

ontwikkelingsverhaal, maar met meer focus op duurzame ontwikkeling, waarvan de 

ontwikkelingssamenwerking een onderdeel vormt. Ontwikkelingssamenwerking is 

een eerder verouderd concept.  

 

Wetteren engageerde zich voor het Burgemeestersconvenant. Men kan zich ook 

hierop richten.  

 

De drie huidige onderdelen van het BBC kunnen blijven bestaan.  

MAAR ondersteuning van de educatieve werking van de wereldwinkel mag 

geschrapt worden, wegens het stoppen van de wereldwinkel. Men kan wel het 

educatieve aanbod blijven ontwikkelen of stimuleren voor jongeren en volwassenen.  

MAAR Fairtrade-ontbijt kan blijven, indien men dit wenst te blijven ondersteunen.  

MAAR de Fairtrade-fietstocht werd al een lange tijd niet meer georganiseerd (dit 

werd vervangen door driemaal een Fairstival en éénmaal Kleur op ’t Plein), en is zeer 

concreet. Misschien kan dit beter omgezet worden in het aanbieden van Fairtrade-

producten. Zo zijn er ideeën rond het opstellen van een korte ketenmarkt.  
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De doelstellingen moeten echter wel specifiek genoeg zijn. Zo kan men éénmaal 

per jaar een evenement organiseren om Fairtrade-producten in de verf te zetten. Op 

deze manier is het meerjarenplan evalueerbaar. 

 

Elk jaar kan er bijvoorbeeld een seminarie worden georganiseerd door onder andere 

een ambassadeur uit te nodigen, personen van DEME. 

 

Misschien kunnen de drie doelstellingen sensibiliseren, educeren en informeren, 

aangevuld door ondersteunen, een leidraad vormen. Aan deze doelstellingen kan 

men acties koppelen. Het seminarie van Yvan kan gekoppeld worden aan het 

educeren en het informeren. Per actie bepaalt men een doelpubliek, zodat men heel 

gericht kan werken. 

 

We moeten een doelgroepenbeleid hebben. We richten ons niet enkel op jeugd, of 

mensen die al betrokken zijn bij de derdewereldorganisatie, maar ook 

ondernemingen, scholen… 

 

Extern beleid 

Sensibiliseren 

- Fairtrade-onbijt: volwassenen, lekenpubliek 

- Filmvoorstelling: vooral jongeren, en in mindere mate een ruimer publiek 

- Aanwezig zijn bij gemeenschapsvormende evenementen in de publieke 

ruimte, zoals OlaPeloezza, ruim doelpubliek. Den Hof vzw valt hieronder.  

- Opname van Noord-Zuidgerichte thema’s in vrijetijdsaanbod, kan beter in het 

bovenstaande opgenomen worden; 

 

Informeren en educeren 

- Jaarlijks seminarie met onder andere ambassadeurs. Echter, hebben we hier 

genoeg energie en mankracht voor? Misschien onderschatten we ons beter. 

We kunnen dit wel tweejaarlijks organiseren. Yvan engageert zich hiervoor. 

 

Ondersteunen 

- Opvolgen en begeleiden van jaarlijkse 11.11.11 campagne. Dit is jaarlijks 

- Permanente aandacht voor de zes Fairtrade-criteria, te vervangen door SDG’s.  

- Engagement voor de fair-o-meter, maar dit hangt af van de bijeenkomst voor 

de Fairtrade. 

- Financiële ondersteuning en subsidiëring van lokale verenigingen die 

gefocust zijn op Noord-Zuidwerking 

- Financiële ondersteuning voor projecten gericht op Noord-Zuid-werking 
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- Financiële ondersteuning van de GROS 

- Noodfonds 

- Voorzien van een Noord-Zuidambtenaar, streven naar continuïteit, 

mogelijkheid tot fulltime in combinatie met verwant takenpakket in het 

kader van integratie en/of duurzaamheid.  

- Oog hebben voor transversale projecten van bijvoorbeeld de integratiedienst.  

 

Noord-Zuid in eigen werking was het tweede punt: 

Sensibiliseren 

- Het beleid dient aandacht te hebben voor de SDG’s. Men zit in op 

bewustwording hierrond bij het uitstippelen van beleid. De gemeente neemt 

de verantwoordelijkheid om actief mee te werken aan een solidaire en 

duurzame wereld met een correcte verdeling van opbrengsten. 

- Jaarlijks vormingsmoment voor duurzame ontwikkeling voor het personeel’ 

wordt ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen integreren in de dagelijkse 

werking.’ 

Vb maandelijks 1 van de zeventien SDG’s intern in de kijker zetten. Elke dienst 

pikt er één uit.  

- Fairtrade-product als sinterklaasgeschenk aanbieden 

 

Informeren 

- Op de gemeentelijke website is er voldoende aandacht voor Noord-Zuid 

 

Ondersteunen 

- Organiseren van een intensievere samenwerking tussen gemeentediensten 

en adviesraden, verplaatsen naar punt 2 (Noord-Zuid in eigen werking). 

- Logistieke ondersteuning van Noord-Zuidactoren.  

- Boekenverkoop mag geschrapt worden, staat los van de GROS.  

- Duurzaam aankoopbeleid:  

o Consequente keuze voor Fairtrade 

o Verderzetten van schone kleren-campagne 

 

Noord-Zuid en andere beleidsdomeinen mag geschrapt worden, wordt opgenomen 

in het vorige punt. 

 

Misschien kunnen we eens de integratiedienst uitnodigen naar een vergadering. We 

nodigen de integratiedienst uit naar de volgende vergadering die niet in Deelpunt 

plaatsvindt. Op basis van deze gesprekken kunnen we een advies geven aan het 

beleid.  
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Er was reeds een inspraakmoment voor adviesraden, maar de GROS werd hierop 

niet uitgenodigd. We vragen het verslag hiervan aan Pieter Bracke.  

 

2. Toegevoegd punt: filmvoorstelling voor scholen 

Wim wenst opnieuw dat de GROS schoolvoorstellingen aanbiedt voor scholen. 

11.11.11. verzorgt dan de avondvoorstelling. Vorige jaar werden de zesdes 

uitgenodigd, maar bij Scheppers kwamen ook de vijfdes mee. Dit is niet ideaal. Men 

zou opnieuw als richtlijn meegeven dat de films vooral voor het zesde middelbaar 

geschikt is. Hij vraagt een mandaat van de GROS om deze filmvoorstellingen verder 

te organiseren. De data liggen nog niet vast. Na de Paasvakantie zou hier meer 

duidelijkheid over bestaan.  

 

Vorig jaar waren er zo’n 150 aanwezigen op de avondvoorstelling, en een zestigtal 

personen bleven voor de nabespreking.  

 

De GROS geeft een mandaat aan Wim om opnieuw de filmvoorstellingen te 

organiseren.  


