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Samenwerkingsverband Komyuniti 
Broederlijk Delen en Studio Globo 

Programma 2017-2021 
Algemeen deel 

 
 
I. ALGEMENE FICHE VAN HET PROGRAMMA 
 
 

Algemene titel  Maatschappelijke verandering voor duurzame ontwikkeling 

Landen Lijst van GSK’s waartoe het programma wil bijdragen: 

BELGIE – PALESTINA – BURKINA FASO – SENEGAL – D.R.CONGO – OEGANDA – 
RWANDA – BURUNDI – GUATEMALA – NICARAGUA – HAITI – PERU – BOLIVIA 

Lijst van de landen buiten de GSK’s: 
COLOMBIA 

Startdatum 1 januari 2017 

Einddatum 31 december 2021 

Aanvragende erkende 
actoren 

BROEDERLIJK DELEN 
IATI-identifier: BE-BCE_KBO-0418088113 

Statuut: CMO 
Bankrekening IBAN: BE44 7865 7288 8145 
Bankrekening BIC: GKCCBEBB 

STUDIO GLOBO 
IATI-identifier: BE-BCE_KBO-0479866027 

Statuut: CMO 
Bankrekening IBAN: BE40 0910 1934 5263 
Bankrekening BIC: GKCCBEBB 

Budget Totaal budget van de directe kosten van het programma : 
 45.637.680,18 euro 

Bedrag van de subsidie - 80% (zonder structuurkost): 

36.510.144,14 euro 

Bedrag van de subsidie Broederlijk Delen (zonder structuurkost): 
29.239.914,64 euro 

Bedrag van de subsidie Studio Globo (zonder structuurkost): 
7.270.229,50 euro 

 

Contactpersoon voor het programma Jef Demolder, programmacoördinator Komyuniti  
02 2130 457 
jef.demolder@broederlijkdelen.be 

Afwezig wegens ziekte tot september 2017. Gelieve alle 
communicatie te richten aan Lieve Herijgers 

Contactpersoon voor Broederlijk Delen Lieve Herijgers, Directeur 
02 2130 442 

lieve.herijgers@broederlijkdelen.be 

Contacpersoon voor Studio Globo Piet Spanhove, Directeur 
02 526 10 90 
piet.spanhove@studioglobo.be 

 
  

mailto:jef.demolder@broederlijkdelen.be
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FINANCIËLE UITZONDERINGEN 
 
Bij Studio Globo wordt, conform het KB Art. 31 § 2, goedkeuring gevraagd van het financieel plan 
waarbij de bijkomende opbrengsten 50% vormen van de ingebrachte eigen middelen.  
 
Bij Broederlijk Delen wordt, eveneens conform het KB Art. 31 § 2, goedkeuring gevraagd van het 
financieel plan waarbij de bijkomende opbrengsten, die minder bedragen dan 50% van de 
ingebrachte eigen middelen, deel uitmaken van de 20% eigen bijdrage. 
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II. BESCHRIJVING VAN DE VERWACHTE OUTCOMES VAN HET PROGRAMMA 
 

 

Specifieke doelstellingen Operationele kost Actoren 

GSK BELGIE – SPECIFIEKE DOELSTELLING K01-B1 ONDERWIJS 
Leerkrachten, leerlingen en de brede schoolomgeving worden, middels ontwikkelingseducatie, gemotiveerd voor solidaire 
verbondenheid en solidair handelen, met het oog op internationale solidariteit en een duurzame levenswijze in eigen land.  

€ 9.175.210,88  
 

Studio Globo 
Broederlijk Delen 

GSK BELGIE – SPECIFIEKE DOELSTELLING K01-B2 BEWEGING 
Verbreding en vernieuwing in Vlaanderen en Brussel van het maatschappelijk draagvlak voor duurzame ontwikkeling, 

middels een beweging die zich inzet voor internationale solidariteit en een duurzame wereld zonder ongelijkheid.  

€ 3.865.533,56 
 

Broederlijk Delen 

GSK BELGIE – SPECIFIEKE DOELSTELLING K01-B3 POLITIEK 
Beleidsmakers op Belgisch, Europees en internationaal niveau zijn beïnvloed ten gunste van duurzame ontwikkeling en 
respect voor de mensenrechten en internationaal recht in de partnerlanden. 

€ 1.233.942,34 
 

 

Broederlijk Delen 

GSK PALESTINA – SPECIFIEKE DOELSTELLING K02 PALESTINA 
Palestijnse burgers kunnen waardiger leven door verbeterde toegang tot basisrechten en kansen voor persoonlijke 
ontwikkeling. 

€ 1.315.884,66  Broederlijk Delen 

GSK BURKINA FASO – SPECIFIEKE DOELSTELLING K03 BURKINA FASO 
Rurale famil iale boerengemeenschappen in Noord-Burkina zijn voedselsoeverein, verdedigen hun rechten en streven hun 

eigen ontwikkeling, ambities en sociaal welzijn na, met respect voor het leefmilieu en princ ipes van goed beheer en 
gelijkwaardigheid. 

€ 2.292.996,24 Broederlijk Delen 

GSK SENEGAL – SPECIFIEKE DOELSTELLING K04 SENEGAL 
Rurale huishoudens en hun leden op het Plateau  van Thiès en in de Vallei van de Grote Baobolong nemen op gelijkwaardige 

manier deel aan een sterke civiele maatschappij, verhogen hun weerbaarheid en voedselsoevereiniteit en dragen bij aan 
het goed beheer van milieu en natuurlijke rijkdommen. 

€ 2.347.897,86 Broederlijk Delen 

GSK D.R.CONGO – SPECIFIEKE DOELSTELLING K05 CONGO 
4.200 landbouwfamilies in de provincies Kwilu en Kasai Oriental verbeteren hun levensomstandigheden dank zij duurzame 
landbouw en de uitbouw van een autonome en performante boerenbeweging die het beleid beïnvloedt.  

€ 3.408.592,63 

                        
 

Broederlijk Delen 

GSK OEGANDA – SPECIFIEKE DOELSTELLING K06 OEGANDA 

57.780 rurale huishoudens in de streken Rwenzori en Lango leiden een waardig leven met verhoogde voedselzekerheid en 
inkomen door veerkrachtiger familiale agro-ecologische landbouwproductie en commercialisering. 

€ 2.975.559,31 Broederlijk Delen 

GSK RWANDA – SPECIFIEKE DOELSTELLING K07 RWANDA 
2.500 rurale huishoudens hebben hun sociaal-economische situatie duurzaam verbeterd door milieuvriendelijke familiale 

landbouw, versterkte sociale cohesie, verbeterde burgerzin en door aan te sluiten bij de boerenbeweging.  

€ 1.446.449,37 Broederlijk Delen 

GSK BURUNDI – SPECIFIEKE DOELSTELLING K08 BURUNDI 

28.000 begeleide familiale boeren hebben een rendabel bedrijf dat rekening houdt met het milieu, geïntegreerd is in 
waardeketens met een sterke sociale impact, gedragen door een autonome boerenbeweging die in staat is het beleid te 

€ 2.090.819,72 

               
 

Broederlijk Delen 
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beïnvloeden. 

GSK GUATEMALA – SPECIFIEKE DOELSTELLING K09 GUATEMALA 
Rurale gemeenschappen (boeren en inheemsen) in West-Guatemala verbeteren hun beheer en verdediging van de 

natuurlijke rijkdommen in functie van het ‘buen vivir’ op hun grondgebied, met gender - en intergenerationele 
rechtvaardigheid en respect voor hun culturele waarden. 

€ 2.359.330,55 Broederlijk Delen 

GSK NICARAGUA – SPECIFIEKE DOELSTELLING K10 NICARAGUA 
Boerenfamilies in rurale gemeenschappen in 9 departementen van Nicaragua dragen bij tot voedselsoevereiniteit in hun 
leefgebied via agro-ecologische productie, aanpassingen aan een veranderend klimaat en het bevorderen van een 

overheidsbeleid dat het milieu beschermt. 

€ 400.000,00 Broederlijk Delen 

GSK HAITI – SPECIFIEKE DOELSTELLING K11 HAITI 
110 90 basisgroepen ontwikkelen duurzame landbouwsystemen en versterken zich als actor van lokale ontwikkeling.  

€ 1.879.672,19 Broederlijk Delen 

BUITEN GSK – SPECIFIEKE DOELSTELLING K12 COLOMBIA 
10 rurale gemeenschappen en van slachtoffers van het conflict in Córdoba, en boeren-, inheemse en afrocolombiaanse 
gemeenschappen in Cauca, blijven in hun territoria en verzekeren  hun plannen voor een waardig leven.  

€ 1.526.650,21 Broederlijk Delen 

GSK PERU – SPECIFIEKE DOELSTELLING K13 PERU 

Rurale gemeenschappen in de Hoge Provincies van Cusco en Apurimac controleren, beheren en verdedigen hun 
grondgebied en implementeren alternatieven van Buen Vivir. 

€ 2.276.323,52 Broederlijk Delen 

GSK BOLIVIA – SPECIFIEKE DOELSTELLING K14 BOLIVIA 
Organisaties van inheemse volkeren en boeren en de civiele maatschappij in de Chaco, Tierras Altas en op nationaal niveau, 
oefenen hun individuele en collectieve rechten uit, beschermen en beheren hun territoria en natuurlijke hulpbronnen, en 

recupereren, versterken en implementeren alternatieven voor het extractivistische ontwikkelingsmodel.  

€ 2.186.761,13 Broederlijk Delen 
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III. BEGROTING VAN HET PROGRAMMA 
 
1. T1 – ALGEMENE BEGROTING VAN HET PROGRAMMA 
 

Programma Komyuniti - Begroting 2017-2021 
 

Verdeling per ANGS 

        
Broederlijk Delen Studio Globo 

Landen SD Jaren Investering Werking Personeel Algemeen totaal 
 

Totaal Totaal 

 
GSK BELGIE 

K01-B1 
ONDERWIJS 

2017                 58.715,31           248.576,27              1.395.575,30        1.702.866,88  
 

         176.085,07      1.526.781,81  

2018                 33.848,41           264.279,19              1.532.264,48        1.830.392,08  
 

         191.769,60      1.638.622,48  

2019                   4.783,65           260.252,69              1.573.244,06        1.838.280,40  

 

         195.280,80      1.642.999,60  

2020                   4.792,84           262.785,57              1.612.347,99        1.879.926,40  
 

         198.862,40      1.681.064,00  

2021                   4.801,74           266.616,45              1.652.326,93        1.923.745,12  
 

         202.510,00      1.721.235,12  

Totaal             106.941,96      1.302.510,17           7.765.758,75      9.175.210,88  

 

       964.507,87   8.210.703,01  

K01-B2 
BEWEGING 

2017                   4.114,14           170.325,28                 532.369,35           706.808,76  
 

         706.808,76  
 2018                   4.444,00           183.981,60                 580.747,20           769.172,80  

 
         769.172,80  

 2019                   4.488,00           185.825,20                 592.363,20           782.676,40  

 

         782.676,40  

 2020                   4.532,00           187.686,40                 604.212,40           796.430,80  
 

         796.430,80  
 2021                   4.576,00           189.569,60                 616.299,20           810.444,80  

 
         810.444,80  

 Totaal               22.154,14         917.388,08           2.925.991,35      3.865.533,56  

 

    3.865.533,56  

 

K01-B3 
POLITIEK 

2017                      822,83               8.228,27                 181.022,03           190.073,14  
 

         190.073,14  
 2018                      888,80             13.288,00                 240.592,00           254.768,80  

 
         254.768,80  

 2019                      897,60             13.424,40                 244.525,60           258.847,60  

 

         258.847,60  

 2020                      906,40             13.560,80                 248.538,40           263.005,60  
 

         263.005,60  
 2021                      915,20             13.701,60                 252.630,40           267.247,20  

 
         267.247,20  

 Totaal                 4.430,83           62.203,07           1.167.308,43      1.233.942,34  

 

    1.233.942,34  

 

TOTAAL GSK 
BELGIE 

2017                 63.652,28           427.129,82              2.108.966,68        2.599.748,78          1.072.966,97      1.526.781,81  

2018                 39.181,21           461.548,79              2.353.603,68        2.854.333,68          1.215.711,20      1.638.622,48  

2019                 10.169,25           459.502,29              2.410.132,86        2.879.804,40          1.236.804,80      1.642.999,60  

2020                 10.231,24           464.032,77              2.465.098,79        2.939.362,80          1.258.298,80      1.681.064,00  

2021                 10.292,94           469.887,65              2.521.256,53        3.001.437,12          1.280.202,00      1.721.235,12  

Totaal             133.526,92      2.282.101,32         11.859.058,53   14.274.686,78        6.063.983,77   8.210.703,01  

GSK 

PALESTINA 

K02 

PALESTINA 

2017                   6.950,00             76.584,66                 161.350,00           244.884,66  
 

         244.884,66  
 2018                   7.250,00             80.500,00                 174.150,00           261.900,00  

 
         261.900,00  
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2019                   7.250,00             85.900,00                 174.150,00           267.300,00  

 

         267.300,00  

 2020                   7.250,00             89.500,00                 174.150,00           270.900,00  
 

         270.900,00  
 2021                   7.250,00             89.500,00                 174.150,00           270.900,00  

 
         270.900,00  

 Totaal               35.950,00         421.984,66              857.950,00      1.315.884,66  

 

    1.315.884,66  

 

GSK 

BURKINA 
FASO 

K03 

BURKINA  
FASO 

2017                 25.265,00           185.645,00                 184.225,00           395.135,00  
 

         395.135,00  
 2018                 24.600,00           216.020,00                 223.340,00           463.960,00  

 
         463.960,00  

 2019                 47.920,00           201.170,00                 230.730,00           479.820,00  

 

         479.820,00  

 2020                 13.210,00           233.010,00                 243.010,00           489.230,00  
 

         489.230,00  
 2021                 20.680,00           219.701,24                 224.470,00           464.851,24  

 
         464.851,24  

 Totaal             131.675,00      1.055.546,24           1.105.775,00      2.292.996,24  

 

    2.292.996,24  

 

GSK 
SENEGAL 

K04 
SENEGAL 

2017                 64.110,00           155.804,00                 194.710,00           414.624,00  
 

         414.624,00  
 2018                 90.950,00           198.685,00                 254.690,00           544.325,00  

 
         544.325,00  

 2019                 46.345,00           186.230,00                 274.860,00           507.435,00  

 

         507.435,00  

 2020                   8.120,00           184.905,00                 255.620,00           448.645,00  
 

         448.645,00  
 2021                   6.860,00           168.558,86                 257.450,00           432.868,86  

 
         432.868,86  

 Totaal             216.385,00         894.182,86           1.237.330,00      2.347.897,86  

 

    2.347.897,86  

 

GSK CONGO K05 CONGO 

2017                 83.984,50           330.888,83                 220.783,30           635.656,63  
 

         635.656,63  
 2018                 58.320,00           384.030,00                 273.690,00           716.040,00  

 
         716.040,00  

 2019                 56.250,00           397.350,00                 272.736,00           726.336,00  

 

         726.336,00  

 2020                 55.350,00           359.550,00                 258.732,00           673.632,00  
 

         673.632,00  
 2021                 23.850,00           373.050,00                 260.028,00           656.928,00  

 
         656.928,00  

 Totaal             277.754,50      1.844.868,83           1.285.969,30      3.408.592,63  

 

    3.408.592,63  

 

GSK 
OEGANDA 

K06 
OEGANDA 

2017                   4.132,72           333.707,17                 211.822,00           549.661,89  
 

         549.661,89  
 2018                   5.429,00           459.740,05                 294.731,00           759.900,05  

 
         759.900,05  

 2019                              -             396.830,96                 239.492,00           636.322,96  

 

         636.322,96  

 2020                              -             324.231,21                 240.452,00           564.683,21  
 

         564.683,21  
 2021                              -             248.092,20                 216.899,00           464.991,20  

 
         464.991,20  

 Totaal                 9.561,72      1.762.601,59           1.203.396,00      2.975.559,31  

 

    2.975.559,31  

 

GSK 
RWANDA 

K07 
RWANDA 

2017                 15.000,00           148.546,00                 102.260,00           265.806,00  
 

         265.806,00  
 2018                 13.000,00           211.107,00                   91.000,00           315.107,00  

 
         315.107,00  

 2019                 17.000,00           193.929,60                   85.000,00           295.929,60  

 

         295.929,60  

 2020                 23.000,00           190.832,00                   85.000,00           298.832,00  
 

         298.832,00  
 2021                 13.000,00           174.774,77                   83.000,00           270.774,77  

 
         270.774,77  

 Totaal               81.000,00         919.189,37              446.260,00      1.446.449,37  

 

    1.446.449,37  
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GSK 
BURUNDI 

K08 
BURUNDI 

2017                 58.028,00           154.173,12                 156.025,00           368.226,12  

 

         368.226,12  

 2018                 52.250,00           212.257,50                 201.640,00           466.147,50  
 

         466.147,50  
 2019                 21.500,00           195.650,00                 196.480,00           413.630,00  

 
         413.630,00  

 2020                 22.500,00           203.000,00                 198.940,00           424.440,00  

 

         424.440,00  

 2021                 21.750,00           198.726,10                 197.900,00           418.376,10  
 

         418.376,10  
 Totaal             176.028,00         963.806,72              950.985,00      2.090.819,72  

 
    2.090.819,72  

 

GSK 
GUATEMALA 

K09 
GUATEMALA 

2017                 10.317,66           162.127,91                 279.134,30           451.579,87  

 

         451.579,87  

 2018                 19.974,00           207.369,00                 296.590,31           523.933,31  
 

         523.933,31  
 2019                 14.437,00           203.625,96                 296.842,00           514.904,96  

 
         514.904,96  

 2020                   8.482,00           178.571,87                 277.036,00           464.089,87  

 

         464.089,87  

 2021                   1.000,00           149.859,54                 253.963,00           404.822,54  
 

         404.822,54  
 Totaal               54.210,66         901.554,28           1.403.565,61      2.359.330,55  

 
    2.359.330,55  

 

GSK 
NICARAGUA 

K10 
NICARAGUA 

2017                              -                            -                                  -                            -    

 

                        -    

 2018                              -                            -                                  -                            -    
 

                        -    
 2019                              -                            -                                  -                            -    

 
                        -    

 2020                              -                            -                                  -                            -    

 

                        -    

 2021                              -                            -                                  -                            -    
 

                        -    
 Totaal                             -                           -                                 -                           -    

 
                       -    

 

GSK HAITI K11 HAITI 

2017                 10.980,00           150.819,00                 233.736,00           395.535,00  

 

         395.535,00  

 2018                 18.000,00           175.195,00                 190.420,00           383.615,00  
 

         383.615,00  
 2019                   6.200,00           176.444,00                 192.880,00           375.524,00  

 
         375.524,00  

 2020                   6.200,00           179.696,00                 195.202,00           381.098,00  

 

         381.098,00  

 2021                   3.100,00           148.737,19                 192.063,00           343.900,19  
 

         343.900,19  
 Totaal               44.480,00         830.891,19           1.004.301,00      1.879.672,19  

 
    1.879.672,19  

 

GSK PERU K13 PERU 

2017                   8.400,00           195.830,00                 230.960,00           435.190,00  

 

         435.190,00  

 2018                 10.000,00           215.068,00                 240.471,00           465.539,00  
 

         465.539,00  
 2019                 10.500,00           221.281,00                 246.111,00           477.892,00  

 
         477.892,00  

 2020                   9.200,00           207.646,00                 245.200,00           462.046,00  

 

         462.046,00  

 2021                   8.400,00           196.376,52                 230.880,00           435.656,52  
 

         435.656,52  
 Totaal               46.500,00      1.036.201,52           1.193.622,00      2.276.323,52  

 
    2.276.323,52  

 

GSK BOLIVIA K14 BOLIVIA 

2017                   5.234,00           162.973,00                 245.028,00           413.235,00  

 

         413.235,00  

 2018                   5.829,00           180.127,00                 281.352,00           467.308,00  
 

         467.308,00  
 2019                   4.250,00           190.846,00                 289.439,00           484.535,00  

 
         484.535,00  

 2020                   3.250,00           170.769,00                 255.150,00           429.169,00  

 

         429.169,00  
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2021                   3.200,00           156.434,13                 232.880,00           392.514,13  

 

         392.514,13  

 Totaal               21.763,00         861.149,13           1.303.849,00      2.186.761,13  
 

    2.186.761,13  
 

TOTAAL LUIK GSK 

2017               356.054,16        2.484.228,51              4.329.000,28        7.169.282,95          5.642.501,14      1.526.781,81  

2018               344.783,21        3.001.647,34              4.875.677,99        8.222.108,54          6.583.486,06      1.638.622,48  

2019               241.821,25        2.908.759,81              4.908.852,86        8.059.433,92          6.416.434,32      1.642.999,60  

2020               166.793,24        2.785.743,85              4.893.590,79        7.846.127,88          6.165.063,88      1.681.064,00  

2021               119.382,94        2.593.698,20              4.844.939,53        7.558.020,67          5.836.785,55      1.721.235,12  

Totaal          1.228.834,80   13.774.077,71         23.852.061,44   38.854.973,96     30.644.270,95   8.210.703,01  

COLOMBIA 
K12 

COLOMBIA 

2017                   2.800,00           150.923,00                 149.340,00           303.063,00  
 

         303.063,00  
 2018                   1.896,00           171.468,00                 153.491,00           326.855,00  

 

         326.855,00  

 2019                      896,00           168.924,00                 155.152,00           324.972,00  
 

         324.972,00  
 2020                      800,00           153.189,00                 142.581,00           296.570,00  

 
         296.570,00  

 2021                      500,00           144.129,21                 130.561,00           275.190,21  

 

         275.190,21  

 Totaal                 6.892,00         788.633,21              731.125,00      1.526.650,21  
 

    1.526.650,21  
 

TOTAAL LUIK NIET-GSK 

2017                   2.800,00           150.923,00                 149.340,00           303.063,00             303.063,00                        -    

2018                   1.896,00           171.468,00                 153.491,00           326.855,00             326.855,00                        -    

2019                      896,00           168.924,00                 155.152,00           324.972,00             324.972,00                        -    

2020                      800,00           153.189,00                 142.581,00           296.570,00             296.570,00                        -    

2021                      500,00           144.129,21                 130.561,00           275.190,21             275.190,21                        -    

Totaal                 6.892,00         788.633,21              731.125,00      1.526.650,21        1.526.650,21                       -    

TOTAAL GSK en  NIET-GSK 

2017               358.854,16        2.635.151,51              4.478.340,28      7.472.345,95          5.945.564,14      1.526.781,81  

2018               346.679,21        3.173.115,34              5.029.168,99      8.548.963,54          6.910.341,06      1.638.622,48  

2019               242.717,25        3.077.683,81              5.064.004,86      8.384.405,92          6.741.406,32      1.642.999,60  

2020               167.593,24        2.938.932,85              5.036.171,79      8.142.697,88          6.461.633,88      1.681.064,00  

2021               119.882,94        2.737.827,41              4.975.500,53      7.833.210,88          6.111.975,76      1.721.235,12  

Totaal          1.235.726,80   14.562.710,92         24.583.186,44   40.381.624,17     32.170.921,16   8.210.703,01  

EVALUTIE- EN 
AUDITKOSTEN 

2017                151.497,10           134.490,44         17.006,66  

2018                176.239,83           157.987,38         18.252,45  

2019                171.317,48           153.016,28         18.301,20  

2020                165.095,41           146.370,21         18.725,20  

2021                157.137,04           137.964,38         19.172,66  

Totaal              821.286,86           729.828,69         91.458,17  

% (min 1%)       1,80%   2,00% 1,01% 

ANDERE BEHEERSKOSTEN 2017                              -               53.039,49                 765.499,94           818.539,43             672.452,18         146.087,25  
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2018                              -               55.560,00                 891.165,44           946.725,44             789.936,92         156.788,52  

2019                              -               54.341,08                 867.947,63           922.288,71             765.081,38         157.207,33  

2020                              -               53.068,17                 839.632,35           892.700,52             731.851,07         160.849,45  

2021                              -               51.738,69                 802.776,36           854.515,05             689.821,90         164.693,15  

Total                             -           267.747,43           4.167.021,72      4.434.769,15        3.649.143,45       785.625,70  

% (max 10%)       9,72%   9,98% 8,64% 

BEHEERSKOSTEN Eindtotaal           5.256.056,01        4.378.972,14       877.083,87  

TOTAAL PROGRAMMA 

2017               358.854,16        2.688.191,00              5.243.840,22        8.442.382,48          6.752.506,76      1.689.875,72  

2018               346.679,21        3.228.675,35              5.920.334,43        9.671.928,81          7.858.265,36      1.813.663,45  

2019               242.717,25        3.132.024,90              5.931.952,48        9.478.012,11          7.659.503,98      1.818.508,13  

2020               167.593,24        2.992.001,02              5.875.804,14        9.200.493,81          7.339.855,16      1.860.638,65  

2021               119.882,94        2.789.566,09              5.778.276,90        8.844.862,97          6.939.762,04      1.905.100,93  

Algemeen Total        45.637.680,18     36.549.893,30   9.087.786,88  

Verdeling GSK/niet-GSK 

  Totaal operationele 
kost GSK 

Totaal 
operationele kost  

buiten GSK     

   Eindtotaal        38.854.973,96        1.526.650,21    Toegelaten max niet 

GSK 
25% 

   Verdeling % 96,22% 3,78% 
   % coordinatiekosten voor een 

gemeenschappelij programma 

toegelaten max gevraagd 

     4,50%   
      

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

        

          



K00 Algemeen deel, pagina 11 
 

Algemene samenvatting 

Jaren Totaal programma ANGS 20% DGD 80% 
Structuur-kosten 

   7,00% 
   2017          8.442.382,48        1.688.476,50              6.753.905,98           590.966,77    

 

Schijf 1 7.324.547,74 

2018          9.671.928,81        1.934.385,76              7.737.543,05           677.035,02    
 

Schijf 2 8.462.891,66 

2019          9.478.012,11        1.895.602,42              7.582.409,69           663.460,85    
 

Schijf 3 8.249.563,09 

2020          9.200.493,81        1.840.098,76              7.360.395,05           644.034,57    

 

Schijf 4 7.996.990,25 

2021          8.844.862,97        1.768.972,59              7.075.890,38           619.140,41    
 

Schijf 5 7.670.789,01 

Totaal 45.637.680,18 9.127.536,04 36.510.144,14 3.194.637,61 
  

39.704.781,75 

          

Samenvatting Broederlijk 

Delen 

Jaren Totaal programma ANGS 20% DGD 80% 
Structuur-kosten 

   7,00% 
   2017          6.752.506,76        1.350.501,35              5.402.005,41           472.675,47    

 

Schijf 1 5.854.355,86 

2018          7.858.265,36        1.571.653,07              6.286.612,29           550.078,58    
 

Schijf 2 6.885.004,47 

2019          7.659.503,98        1.531.900,80              6.127.603,18           536.165,28    
 

Schijf 3 6.667.461,02 

2020          7.339.855,16        1.467.971,03              5.871.884,13           513.789,86    

 

Schijf 4 6.378.234,63 

2021          6.939.762,04        1.387.952,41              5.551.809,63           485.783,34    
 

Schijf 5 6.013.351,20 

Totaal     36.549.893,30      7.309.978,66         29.239.914,64      2.558.492,53    
  

31.798.407,18 

          

Samenvatting Studio 
Globo 

Jaren Totaal programma ANGS 20% DGD 80% Structuur-kosten 
   7,00% 
   2017 1.689.875,72 337.975,14 1.351.900,58 118.291,30 

 

Schijf 1 1.470.191,88 

2018 1.813.663,45 362.732,69 1.450.930,76 126.956,44 
 

Schijf 2 1.577.887,20 

2019 1.818.508,13 363.701,63 1.454.806,50 127.295,57 
 

Schijf 3 1.582.102,07 

2020 1.860.638,65 372.127,73 1.488.510,92 130.244,71 

 

Schijf 4 1.618.755,63 

2021 1.905.100,93 381.020,19 1.524.080,74 133.357,07 
 

Schijf 5 1.657.437,81 

Totaal 9.087.786,88 1.817.557,38 7.270.229,50 636.145,08 
  

7.906.374,59 
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2. T2 – BEHEERSKOSTEN 
 

Programma Komyuniti - Begroting 2017-2021 - Beheerskosten 

       
  2017 2018 2019 2020 2021 

 Algemeen 

Totaal  

1, Investering                   -                         -                         -                         -                         -                         -    

2. werking     53.039,49         55.560,00         54.341,08         53.068,17         51.738,69       267.747,43  

3; personeel  765.499,94       891.165,44       867.947,63       839.632,35       802.776,36   4.167.021,72  

3.1 Lokaal 

personeel 
                               -    

3.2 Expats     126.480,00         125.660,00         128.960,00         127.050,00         127.200,00       635.350,00  

33 Personeel 

hoofdzetel     639.019,94         765.505,44         738.987,63         712.582,35         675.576,36   3.531.671,72  

TOTAAL  818.539,43       946.725,44       922.288,71       892.700,52       854.515,05   4.434.769,15  

4. ANDERE 
KOSTEN 

 151.497,10       176.239,83       171.317,48       165.095,41       157.137,04       821.286,86  

4.1 Auditkosten       61.121,46           71.736,83           69.499,83           66.509,10           62.726,48  331.593,71 

4.2 
Evaluatiekosten 

      90.375,64         104.503,00         101.817,65           98.586,31           94.410,56  
489.693,15 

Algemeen 
TOTAAL 

 970.036,53   1.122.965,27   1.093.606,19   1.057.795,93   1.011.652,09   5.256.056,01  
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3. ALGEMEEN BUDGET PER ACTOR 
 
 

Broederlijk Delen - Programma Komyuniti - Begroting 2017-2021 

Landen SD Jaren Investering Werking Personeel Totaal 

 
GSK BELGIE 

K01B1 
ONDER

WIJS 

2017               822,85             19.336,44           155.925,78           176.085,07  

2018               888,80             20.988,00           169.892,80           191.769,60  

2019               897,60             21.296,00           173.087,20           195.280,80  

2020               906,40             21.612,80           176.343,20           198.862,40  

2021               915,20             21.929,60           179.665,20           202.510,00  

Totaal          4.430,85         105.162,84         854.914,18         964.507,87  

K01B2 
BEWEGI

NG 

2017            4.114,14           170.325,28           532.369,35           706.808,76  

2018            4.444,00           183.981,60           580.747,20           769.172,80  

2019            4.488,00           185.825,20           592.363,20           782.676,40  

2020            4.532,00           187.686,40           604.212,40           796.430,80  

2021            4.576,00           189.569,60           616.299,20           810.444,80  

Totaal        22.154,14         917.388,08      2.925.991,35      3.865.533,56  

K01B3 
POLITIE

K 

2017               822,83               8.228,27           181.022,03           190.073,14  

2018               888,80             13.288,00           240.592,00           254.768,80  

2019               897,60             13.424,40           244.525,60           258.847,60  

2020               906,40             13.560,80           248.538,40           263.005,60  

2021               915,20             13.701,60           252.630,40           267.247,20  

Totaal          4.430,83           62.203,07      1.167.308,43      1.233.942,34  

TOTAAL 
GSK 

BELGIE 

2017            5.759,81           197.890,00           869.317,16        1.072.966,97  

2018            6.221,60           218.257,60           991.232,00        1.215.711,20  

2019            6.283,20           220.545,60        1.009.976,00        1.236.804,80  

2020            6.344,80           222.860,00        1.029.094,00        1.258.298,80  

2021            6.406,40           225.200,80        1.048.594,80        1.280.202,00  

Totaal        31.015,81      1.084.754,00      4.948.213,96      6.063.983,77  

GSK 
PALESTINA 

K02 
PALESTI

NA 

2017            6.950,00             76.584,66           161.350,00           244.884,66  

2018            7.250,00             80.500,00           174.150,00           261.900,00  

2019            7.250,00             85.900,00           174.150,00           267.300,00  

2020            7.250,00             89.500,00           174.150,00           270.900,00  

2021            7.250,00             89.500,00           174.150,00           270.900,00  

Totaal        35.950,00         421.984,66         857.950,00      1.315.884,66  

GSK 
BURKINA 

FASO 

K03 
BURKIN

A  FASO 

2017          25.265,00           185.645,00           184.225,00           395.135,00  

2018          24.600,00           216.020,00           223.340,00           463.960,00  

2019          47.920,00           201.170,00           230.730,00           479.820,00  

2020          13.210,00           233.010,00           243.010,00           489.230,00  

2021          20.680,00           219.701,24           224.470,00           464.851,24  

Totaal      131.675,00      1.055.546,24      1.105.775,00      2.292.996,24  

GSK 
SENEGAL 

K04 
SENEGA

L 

2017          64.110,00           155.804,00           194.710,00           414.624,00  

2018          90.950,00           198.685,00           254.690,00           544.325,00  

2019          46.345,00           186.230,00           274.860,00           507.435,00  

2020            8.120,00           184.905,00           255.620,00           448.645,00  

2021            6.860,00           168.558,86           257.450,00           432.868,86  

Totaal      216.385,00         894.182,86      1.237.330,00      2.347.897,86  

GSK CONGO 
K05 

CONGO 

2017          83.984,50           330.888,83           220.783,30           635.656,63  

2018          58.320,00           384.030,00           273.690,00           716.040,00  

2019          56.250,00           397.350,00           272.736,00           726.336,00  

2020          55.350,00           359.550,00           258.732,00           673.632,00  

2021          23.850,00           373.050,00           260.028,00           656.928,00  

Totaal      277.754,50      1.844.868,83      1.285.969,30      3.408.592,63  

GSK 
OEGANDA 

K06 
OEGAN

2017            4.132,72           333.707,17           211.822,00           549.661,89  

2018            5.429,00           459.740,05           294.731,00           759.900,05  
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DA 2019                       -             396.830,96           239.492,00           636.322,96  

2020                       -             324.231,21           240.452,00           564.683,21  

2021                       -             248.092,20           216.899,00           464.991,20  

Totaal          9.561,72      1.762.601,59      1.203.396,00      2.975.559,31  

GSK 
RWANDA 

K07 
RWAND

A 

2017          15.000,00           148.546,00           102.260,00           265.806,00  

2018          13.000,00           211.107,00             91.000,00           315.107,00  

2019          17.000,00           193.929,60             85.000,00           295.929,60  

2020          23.000,00           190.832,00             85.000,00           298.832,00  

2021          13.000,00           174.774,77             83.000,00           270.774,77  

Totaal        81.000,00         919.189,37         446.260,00      1.446.449,37  

GSK 
BURUNDI 

K08 
BURUN

DI 

2017          58.028,00           154.173,12           156.025,00           368.226,12  

2018          52.250,00           212.257,50           201.640,00           466.147,50  

2019          21.500,00           195.650,00           196.480,00           413.630,00  

2020          22.500,00           203.000,00           198.940,00           424.440,00  

2021          21.750,00           198.726,10           197.900,00           418.376,10  

Totaal      176.028,00         963.806,72         950.985,00      2.090.819,72  

GSK 
GUATEMALA 

K09 
GUATE
MALA 

2017          10.317,66           162.127,91           279.134,30           451.579,87  

2018          19.974,00           207.369,00           296.590,31           523.933,31  

2019          14.437,00           203.625,96           296.842,00           514.904,96  

2020            8.482,00           178.571,87           277.036,00           464.089,87  

2021            1.000,00           149.859,54           253.963,00           404.822,54  

Totaal        54.210,66         901.554,28      1.403.565,61      2.359.330,55  

GSK 
NICARAGUA 

K10 
NICARA

GUA 

2017                       -                            -                            -                            -    

2018                       -                            -                            -                            -    

2019                       -                            -                            -                            -    

2020                       -                            -                            -                            -    

2021                       -                            -                            -                            -    

Totaal                      -                           -                           -                           -    

GSK HAITI 
K11 

HAITI 

2017          10.980,00           150.819,00           233.736,00           395.535,00  

2018          18.000,00           175.195,00           190.420,00           383.615,00  

2019            6.200,00           176.444,00           192.880,00           375.524,00  

2020            6.200,00           179.696,00           195.202,00           381.098,00  

2021            3.100,00           148.737,19           192.063,00           343.900,19  

Totaal        44.480,00         830.891,19      1.004.301,00      1.879.672,19  

GSK PERU 
K13 

PERU 

2017            8.400,00           195.830,00           230.960,00           435.190,00  

2018          10.000,00           215.068,00           240.471,00           465.539,00  

2019          10.500,00           221.281,00           246.111,00           477.892,00  

2020            9.200,00           207.646,00           245.200,00           462.046,00  

2021            8.400,00           196.376,52           230.880,00           435.656,52  

Totaal        46.500,00      1.036.201,52      1.193.622,00      2.276.323,52  

GSK BOLIVIA 
K14 

BOLIVIA 

2017            5.234,00           162.973,00           245.028,00           413.235,00  

2018            5.829,00           180.127,00           281.352,00           467.308,00  

2019            4.250,00           190.846,00           289.439,00           484.535,00  

2020            3.250,00           170.769,00           255.150,00           429.169,00  

2021            3.200,00           156.434,13           232.880,00           392.514,13  

Totaal        21.763,00         861.149,13      1.303.849,00      2.186.761,13  

TOTAAL LUIK GSK 

2017        298.161,69        2.254.988,69        3.089.350,76        5.642.501,14  

2018        311.823,60        2.758.356,15        3.513.306,31        6.583.486,06  

2019        237.935,20        2.669.803,12        3.508.696,00        6.416.434,32  

2020        162.906,80        2.544.571,08        3.457.586,00        6.165.063,88  

2021        115.496,40        2.349.011,35        3.372.277,80        5.836.785,55  

Totaal  1.126.323,69   12.576.730,39   16.941.216,87   30.644.270,95  

COLOMBIA 

K12 

COLOM
BIA 

2017            2.800,00           150.923,00           149.340,00           303.063,00  

2018            1.896,00           171.468,00           153.491,00           326.855,00  

2019               896,00           168.924,00           155.152,00           324.972,00  

2020               800,00           153.189,00           142.581,00           296.570,00  
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2021               500,00           144.129,21           130.561,00           275.190,21  

Totaal          6.892,00         788.633,21         731.125,00      1.526.650,21  

TOTAAL LUIK NIET-GSK 

2017            2.800,00           150.923,00           149.340,00           303.063,00  

2018            1.896,00           171.468,00           153.491,00           326.855,00  

2019               896,00           168.924,00           155.152,00           324.972,00  

2020               800,00           153.189,00           142.581,00           296.570,00  

2021               500,00           144.129,21           130.561,00           275.190,21  

Totaal          6.892,00         788.633,21         731.125,00      1.526.650,21  

TOTAAL GSK en  NIET-
GSK 

2017        300.961,69        2.405.911,69        3.238.690,76      5.945.564,14  

2018        313.719,60        2.929.824,15        3.666.797,31      6.910.341,06  

2019        238.831,20        2.838.727,12        3.663.848,00      6.741.406,32  

2020        163.706,80        2.697.760,08        3.600.167,00      6.461.633,88  

2021        115.996,40        2.493.140,56        3.502.838,80      6.111.975,76  

Totaal  1.133.215,69   13.365.363,60   17.672.341,87   32.170.921,16  

EVALUTIE- EN 
AUDITKOSTEN 

2017                134.490,44  

2018                157.987,38  

2019                153.016,28  

2020                146.370,21  

2021                137.964,38  

Totaal              729.828,69  

% (min 1%)       2,00% 

ANDERE 

BEHEERSKOSTEN 

2017                       -               43.573,37           628.878,81           672.452,18  

2018                       -               46.358,63           743.578,29           789.936,92  

2019                       -               45.078,46           720.002,92           765.081,38  

2020                       -               43.506,19           688.344,88           731.851,07  

2021                       -               41.766,94           648.054,96           689.821,90  

Total                      -           220.283,59      3.428.859,86      3.649.143,45  

% (max 10%)       9,98% 

BEHEERSKOSTEN Eindtotaal           4.378.972,14  

TOTAAL BROEDERLIJK 
DELEN 

2017        300.961,69        2.449.485,06        3.867.569,57        6.752.506,76  

2018        313.719,60        2.976.182,78        4.410.375,60        7.858.265,36  

2019        238.831,20        2.883.805,58        4.383.850,92        7.659.503,98  

2020        163.706,80        2.741.266,27        4.288.511,88        7.339.855,16  

2021        115.996,40        2.534.907,50        4.150.893,76        6.939.762,04  

Algemeen 
Total  1.133.215,69   13.585.647,18   21.101.201,73   36.549.893,30  

 

 

Studio Globo - Programma Komyuniti - Begroting 2017-2021 

Landen SD Jaren Investering Werking Personeel Totaal 

 

GSK 
BELGIE 

K01B1 
ONDERWIJS 

2017       57.892,47         229.239,83      1.239.649,52        1.526.781,81  

2018       32.959,61         243.291,19      1.362.371,68        1.638.622,48  

2019         3.886,05         238.956,69      1.400.156,86        1.642.999,60  

2020         3.886,44         241.172,77      1.436.004,79        1.681.064,00  

2021         3.886,54         244.686,85      1.472.661,73        1.721.235,12  

Totaal  102.511,11   1.197.347,33   6.910.844,57      8.210.703,01  

K01B2 
BEWEGING 

2017                               -    

2018                               -    

2019                               -    

2020                               -    

2021                               -    

Totaal                   -                         -                         -                           -    

K01B3 
POLITIEK 

2017                               -    

2018                               -    

2019                               -    
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2020                               -    

2021                               -    

Totaal                   -                         -                         -                           -    

TOTAAL GSK 

BELGIE 

2017       57.892,47         229.239,83      1.239.649,52        1.526.781,81  

2018       32.959,61         243.291,19      1.362.371,68        1.638.622,48  

2019         3.886,05         238.956,69      1.400.156,86        1.642.999,60  

2020         3.886,44         241.172,77      1.436.004,79        1.681.064,00  

2021         3.886,54         244.686,85      1.472.661,73        1.721.235,12  

Totaal  102.511,11   1.197.347,33   6.910.844,57      8.210.703,01  

TOTAAL LUIK GSK 

2017       57.892,47         229.239,83      1.239.649,52        1.526.781,81  

2018       32.959,61         243.291,19      1.362.371,68        1.638.622,48  

2019         3.886,05         238.956,69      1.400.156,86        1.642.999,60  

2020         3.886,44         241.172,77      1.436.004,79        1.681.064,00  

2021         3.886,54         244.686,85      1.472.661,73        1.721.235,12  

Totaal  102.511,11   1.197.347,33   6.910.844,57      8.210.703,01  

TOTAAL LUIK NIET-GSK 

2017                    -                          -                          -                            -    

2018                    -                          -                          -                            -    

2019                    -                          -                          -                            -    

2020                    -                          -                          -                            -    

2021                    -                          -                          -                            -    

Totaal                   -                         -                         -                           -    

TOTAAL GSK en  NIET-

GSK 

2017       57.892,47         229.239,83      1.239.649,52      1.526.781,81  

2018       32.959,61         243.291,19      1.362.371,68      1.638.622,48  

2019         3.886,05         238.956,69      1.400.156,86      1.642.999,60  

2020         3.886,44         241.172,77      1.436.004,79      1.681.064,00  

2021         3.886,54         244.686,85      1.472.661,73      1.721.235,12  

Totaal  102.511,11   1.197.347,33   6.910.844,57      8.210.703,01  

EVALUTIE- EN 

AUDITKOSTEN 

2017                  17.006,66  

2018                  18.252,45  

2019                  18.301,20  

2020                  18.725,20  

2021                  19.172,66  

Totaal                91.458,17  

% (min 1%)       1,01% 

ANDERE 
BEHEERSKOSTEN 

2017                    -               9.466,12         136.621,13           146.087,25  

2018                    -               9.201,37         147.587,15           156.788,52  

2019                    -               9.262,63         147.944,70           157.207,33  

2020                    -               9.561,98         151.287,47           160.849,45  

2021                    -               9.971,75         154.721,40           164.693,15  

Total                   -           47.463,85       738.161,85         785.625,70  

% (max 10%)       8,64% 

BEHEERSKOSTEN Eindtotaal              877.083,87  

TOTAAL STUDIO GLOBO 

2017       57.892,47         238.705,95      1.376.270,65        1.689.875,72  

2018       32.959,61         252.492,56      1.509.958,83        1.813.663,45  

2019         3.886,05         248.219,32      1.548.101,56        1.818.508,13  

2020         3.886,44         250.734,75      1.587.292,26        1.860.638,65  

2021         3.886,54         254.658,59      1.627.383,14        1.905.100,93  

Algemeen Total  102.511,11   1.244.811,17   7.649.006,43      9.087.786,88  
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IV. BESCHRIJVING VAN DE SAMENWERKINGSSTRATEGIE 
 
 

HET SAMENWERKINGSVERBAND KOMYUNTI 
Het samenwerkingsverband Komyuniti werd opgericht in 1997. Het bestaat vandaag, na fusies en herschik -
kingen, uit Studio Globo en Broederlijk Delen. De meerwaarde van het samenwerkingsverband heeft zich 
doorheen de jaren bevestigd. Beide organisaties hebben de erkenning bekomen als CMO voor de periode 

2017-2026. Er werd besloten om het samenwerkingsverband voort te zetten in 2017-2021, met consolidering 
van de synergie. Het samenwerkingsprotocol (zie Bijlagen) werd daartoe herzien. 
 
DIMENSIES VAN DE SAMENWERKING 

Studio Globo en Broederlijk Delen hebben een gemeenschappelijke strategische planning en een gemeen-
schappelijk strategisch kader. De strategische planning 2014-2019 werd verlengd tot 2021 om de programma -
periode 2017-2021 te omvatten. In het programma wordt de strategische planning op lange termijn coherent 

doorvertaald naar de planning op middellange termijn. De jarenlange traditie van het samen uitwerken van 
programma’s werd voortgezet bij het uitwerken van het programma 2017 -2021. Die samenwerking is het 
meest intens voor het gedeelde terrein van de onderwijswerking. De specialisatie en expertise van Studio 
Globo in ontwikkelingseducatie in het onderwijs en in onderwijsmethodes, en de eigen benadering van 

Broederlijk Delen middels campagne en bewegingswerk op school, zijn complementair en vullen elkaar aan. 
Verder, de methodologische onderbouw van strategie en programma, wat betreft resultaatsgericht beheer en 
kwaliteitsbeheer, wordt eveneens op het niveau van Komyuniti uitgewerkt. Synergiën en vertegen-

woordigingen in relatie tot de sector en de GSK België worden in onderlinge afspraak opgenomen. Broederlijk 
Delen en Studio Globo werken ook samen op het vlak van logistiek, personeelsadministratie, boekhouding en 
informaticasystemen.  
 

ORGANISATIE VAN DE SAMENWERKING 
Komyuniti wordt geleid door de Komyuniti Stuurgroep, bestaande uit de directeurs van  beide organisaties en 
de programmacoördinator. Voor zaken die de organisaties als zodanig engageren, wordt teruggekoppeld naar 
de Raden van Bestuur, en voor uitvoerende zaken naar de directiecomités. De uitwerking van het programma 

wordt gecoördineerd door de programma-stuurgroep met medewerkers van beide organisaties. De 
operationele cel van Komyuniti bestaat uit de coördinator en de boekhouder van het programma. De 
doelstell ing onderwijswerking wordt opgevolgd door de Komyuniti Werkgroep Onderwijs die bestaat uit 

stafmedewerkers van beide organisaties.  
 
GEZAMENLIJK PROGRAMMA 2017-2021 
In het kader van de nieuwe regelgeving dienen Broederlijk Delen en Studio Globo een gezamenlijk programma 

in. Broederlijk Delen treedt hierbij op als lead. Het programma 2017-2021 is het zesde programma van 
Komyuniti. Inhoudelijk blijft het zoals voorheen een geïntegreerd programma. Conform de nieuwe regelgeving 
worden budgetten en financiële verantwoording nu gescheiden.  
 In het Luik België wordt de doelstell ing K01-B1 ONDERWIJS gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en 

Broederlijk Delen, met  Studio Globo  als lead. Daarbinnen wordt Resultaat 5 Scholen stimuleren via 

campagne en beweging uitgevoerd door Broederlijk Delen. Resultaten 1 tot 4, 6 en 9 worden uitgevoerd 
door Studio Globo. Resultaten 7 en 8 worden gezamenlijk uitgevoerd. 

 In het Luik België worden de andere doelstell ingen, K01-B2 BEWEGING en K01-B3 POLITIEK uitgevoerd 

door Broederlijk Delen. De samenhang en interactie van de drie doelstell ingen binnen het Luik België 

worden bewaakt in samenwerking met Studio Globo. 
 Het Luik Partnerlanden wordt uitgevoerd door Broederlijk Delen. Er wordt door de landenteams van 

Broederlijk Delen en door partners samengewerkt met Studio Globo in functie van inleefateliers en 
leermiddelen die de partnerlanden betreffen. 

 De beheerskosten die horen bij de coördinatie van het programma, zijn vervat in de programmabegroting 

van Broederlijk Delen. 
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LE CORON 

In het programma 2014-2016 is Le Coron programmapartner van Komyuniti . De activiteiten ontwik-
kelingseducatie in het basisonderwijs van Le Coron, onder de noemer “Le Village du Monde”, werden 
opgenomen in de doelstell ing onderwijswerking van het programma. In 2016 verkreeg Le Coron evenwel niet 

de CMO-erkenning. Maar van de kant van Komyuniti werden de resultaten van “Le Village du Monde” en de 
samenwerking met Le Coron positief geëvalueerd. Le Coron en Studio Globo hanteren allebei de werkvorm 
IUEP (Inleefruimten met Uitgewerkt Educatief Programma) voor het basisonderwijs. Le Coron is de enige 
aanbieder van deze werkvorm in het zuiden van het land en we vonden dat dit gevaloriseerd diende te worden. 

We hebben de garantie dat Le Coron hun “Le Village du Monde” met zin voor innovatie in 2017-2021 willen 
voortzetten. Na onderzoek en overleg werd om deze redenen besloten om de samenwerking met Le Coron 
voort te zetten. In het kader van de nieuwe regelgeving wordt Le Coron een betrokken partij van het Luik 

België, specifieke doelstell ing K01-B1 ONDERWIJS. Het budget hiervoor is in deze doelstell ing opgenomen 
onder de categorie Samenwerkingen. De afspraken tussen Studio Globo en Le Coron staan op papier en zijn 
door beide besturen en hun revisoren goedgekeurd.  
 

 
VERANDERINGSTHEORIE VAN KOMYUNITI 
 
In de hiernavolgende veranderingstheorie van Komyuniti worden drie perspectieven gehanteerd. 1) De 
samenwerking van Broederlijk Delen en Studio Globo op institutioneel vlak. 2) De samenhang van het Luik 

België dat gezamenlijk gerealiseerd wordt door Broederlijk Delen en Studio Globo. 3) De samenhang en de 
interactie tussen het Luik België en het Luik Partnerlanden van het programma. 
 
Dit kader is op hoger niveau bepalend voor de veranderingstheorieën per land, en in deze laatste worden de 

perspectieven van het algemene kader niet meer hernomen. 
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 TOELICHTING BIJ DE VERANDERINGSTHEORIE VAN KOMYUNITI  

1 Broederlijk Delen en Studio Globo blijven afzonderlijke vzw’s, gezien hun complementariteit en hun 
bekendheid bij de directe doelgroepen. De beheersdomeinen zijn dus eigen aan elke organisatie al zorgt 

ook hier een samenwerking op het vlak van logistiek, personeelsadministratie, boekhouding, 
infrastructuur en informatica reeds voor efficiëntiewinst. 

2 Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door de Komyuniti Stuurgroep die bestaat uit de 
directeurs van Broederlijk Delen en Studio Globo, en de programmac oördinator. Voor beslissingen die 
de organisatie engageren, wordt teruggekoppeld naar de Raden van Bestuur van beide organisaties. De 

operationele cel van Komyuniti bestaat uit de coördinator en de boekhouder van het programma.  

3 Broederlijk delen en Studio Globo hebben een gezamenlijke strategische planning en een gezamenlijk 
strategisch kader. De plaats die gegeven wordt aan de strategische oriëntaties moet maken dat het 
langetermijnperspectief permanent aandacht krijgt, gezien de snelle contextevoluties en de paradigm 
shift die aan de gang is in onze sector. Het strategische kader bevat de beleidskeuzes voor de werk-

gebieden die gelden voor de strategische periode. 

4 De strategische planning en de verdere beleidskeuzes zijn geba seerd op externe en interne analyse en 
op dialoog met de stakeholders en de sector. De vrijwilligers in België en de partners in de partner -
landen worden betrokken bij het proces van strategische planning. De eigen analyse per land kreeg een 
vervolg in de opmaak van de GCA’s. De inpassing in de sector neemt in het kader van de nieuwe 

regelgeving ook de vorm aan van aansluiting bij en engagement voor  de GSK’s. 

5 Er wordt over gewaakt dat de strategische planning (planning op lange termijn) coherent wordt 
doorvertaald naar het programma (planning op middellange termijn) en vervolgens naar de 
operationele planning (jaarplanning). De programmaontwikkeling wordt geleid door de programma -

stuurgroep van Komyuniti, waarin alle geledingen van het programma vertegenwoordigd zijn. Het 
proces van ontwikkeling, beoordeling, dialoog met de overheid en subsidiëring, loopt uit op het 
operationele programma. 

6 Het resultaatsgericht beheer wordt op het niveau van Komyuniti bepaald. Dat geldt voor alle vakken op 
deze li jn van de schematische voorstell ing. Het resultaatsgericht beheer is afzonderlijk uitgewerkt voor 

het Luik België en het Luik Partnerlanden. Het voorziet in het cyclusbeheer (planning, monitoring, 
evaluatie, bijsturing) voor de diverse planningsniveaus, en de bijbehorende instrumenten. Het hangt 
samen met het geheel van het kwaliteitsbeheer op basis van EFQM, met name het procesbeheer en het 
risicobeheer. Systemen zijn voorzien voor registratie en verzameling van resultaatsgegevens, het CRM-

systeem voor het Luik België, en het AIMS-systeem voor het Luik Partnerlanden,  

7 Het beheer van de programma- en jaarcyclus gebeurt op getrapte wijze. In het luik partnerlanden 
bijvoorbeeld van partners en lokale vertegenwoordigers naar de staf en het geheel van de Dienst 
Internationale Programma’s en vandaar naar de programmacoördinatie en het geheel van Komyuniti. 
Goede organisatie van de beheersstructuur en de informatiedoorstroming is een voorwaarde om 

opvolging en bijsturing van het programma te garanderen.  

8 Eigen aan het Luik Partnerlanden is dat Broederlijk Delen niet operationeel aanwezig is in de partner-
landen maar er samenwerkt met bestaande organisaties van de civiele samenleving. De kwaliteit van de 
partnerschappen is cruciaal voor het bereiken van de resultaten. Onder meer door personele 

samenwerking draagt Broederlijk Delen bij tot capaciteitsversterking van de partnerorganisaties. De 
streekprogrammabenadering, aangepast aan de eigen context van elk land, vormt het kader waarin wij 
werken. In de streekprogramma’s wordt samengewerkt door de partners en wordt gestreefd naar 
synergie met andere actoren. Doorheen de ondersteuning van partners wordt positieve verandering 

gerealiseerd op doelgroepniveau. Samenlevingsopbouw vormt steeds een onderdeel daarvan.  

9 Het programma bestaat uit het Luik België (uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen) en het 
Luik Partnerlanden (uitgevoerd door Broederlijk Delen). Zowel bij de ontwikkeling als bij de uitvoering 
van het programma wordt de coherentie van beide luiken bewaakt. Dit is des te belangrijker geworden 
omdat we in onze strategische opties niet meer uitgaan van het klassieke Noord-Zuiddenken maar 

globale duurzame ontwikkeling beogen, in de partnerlanden en in België. Horizontale partnerrelaties 
met wisselwerking in beide richtingen vormen het vertrekpunt om de gedeelde doelstell ingen te 
realiseren. De manier waarop we in eigen land werken aan maatschappelijke verandering, bepaalt mee 
de legitimiteit van de samenwerking in partnerlanden. 

10 De onderwijswerking wordt uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, met Studio Globo als 

lead. Zij is vervat in één specifieke doelstell ing. De onderwijswerking wordt opgevolgd door de 
Komyuniti Werkgroep Onderwijs, met stafmedewerkers van beide organisaties. De onderwijswerking 
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zorgt mee voor het toekomstig draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. 

11 De lokale werkingen van Broederlijk Delen zorgen door hun acties voor vernieuwing en verbreding van 
het draagvlak voor internationale solidariteit in hun onmiddelli jke omgeving. Het bewegingswerk laat 

bovendien toe om onze opdracht blijvend te vervullen doorheen de wisselvalligheden in de 
beschikbaarheid van middelen. De politieke werking wordt gedragen door de beweging Broederlijk 
Delen en zorgt ervoor dat de rechten en belangen van bevolkingsgroepen in de partnerlanden 
behartigd worden op het niveau van het Belgische en Europese beleid. 

12 Het Luik België bestaat uit drie specifieke doelstell ingen die interageren en elkaar versterken. Die 

samenhang noemen wij het solidariteitscontinuüm. Komyuniti verbindt mondiaal leren en solidair 
handelen. De volgorde van doen en leren is verwisselbaar. Uit acties komt een honger naar inzicht en 
verdieping, en bewustwording nodigt uit om tot actie te komen. De duurzaamheid van het geheel 

wordt verzekerd door maatschappelijke inbedding en synergie. 
13 De ondersteuning van en de samenwerking met partnerorganisaties moet leiden tot verbeterde 

levensomstandigheden in de rurale streken waar de werking van Broederlijk Delen zich concentreert. 
Afhankelijk van land en streek, komen volgende li jnen aan bod: duurzame familiale landbouw, 
voedselzekerheid, verhoging van het inkomen door verwerking en commercialisering van landbouw-

producten en andere inkomengenererende activiteiten, herstel en duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, versterking van rurale organisaties en sociale bewegingen, verbetering van sociale 
cohesie, verdedigen van specifieke rechten en belangen van inheemse en boerengemeenschappen, 
verdediging van mensenrechten. Bevordering van gendergelijkheid, participatie van jongeren en zorg 

voor het milieu zijn steeds verweven.  

14 Omdat in het Luik België en het Luik Partnerlanden hetzelfde einddoel wordt nagestreefd, is de 
interactie hierbij cruciaal. Partnerorganisaties worden betrokken bij de uitwerking van educatieve 
materialen voor het onderwijs en bij de uitwerking van de campagne. In de politieke werking worden 
belangen en rechten van gemeenschappen in de partnerlanden verdedigd. Voeding door en terug-

koppeling naar partnerorganisaties en experten in de partnerlanden bepalen mee de relevantie van de 
politieke werking. In die zin vervult de politieke werking ook een brugfunctie tussen het Luik België en 
het Luik Partnerlanden. Tijdens de campagne komen een tiental vertegenwoordigers van de partner-

organisaties naar België. In de omgekeerde richting organiseren we vormingstrajecten met inleefreis in 
het partnerland voor diverse doelgroepen. Deze uitwisselingen leiden tot meer “directe solidariteit” 
tussen mensen en groepen in partnerlanden en in België. Dat willen we in het programma 2017 -2021 
nog versterken.  

15 Maatschappelijke verandering wordt volgens ons opgebouwd vanaf de basis, te beginnen bij lokale 

groepen en gemeenschappen. Politieke verklaringen en eisenbundels halen niets uit zonder inworteling 
in de samenleving, een sterke civiele samenleving, en de opbouw van dialoog en onderhandelingsfora 
met overheden. Terreinervaring en de lering getrokken uit evaluaties maken ons sterk dat we op  die 
manier metterdaad bijdragen tot verbeterde levensvoorwaarden voor rurale gemeenschappen in de 

partnerlanden en het maatschappelijk draagvlak voor duurzame ontwikkeling in eigen land. 

16 Duurzame ontwikkeling en het verminderen van ongelijkheid vormen in alle landen een uitdaging. In die 
zin is de finaliteit van het Luik België en het Luik Partnerlanden gelijklopend. Ze zijn ook complementair. 
Binnen het bredere veld van change makers bestaat de opdracht van Komyuniti er in om in eigen land 
steeds de internationale en globale dimensie binnen te brengen, en om in de partnerlanden als 

beweging solidair te zijn met de sociale bewegingen daar die onze visie delen. 

17 Tenslotte moet de systematische benadering die de uitvoering van het programma begeleidt, er voor 
zorgen dat de voorziene resultaten zo goed mogelijk gerealiseerd worden, dat er voldoende en correcte 
resultaatsgegevens verzameld kunnen worden, en dat deze in aangepaste vorm teruggekoppeld kunnen 
worden naar stakeholders, enerzijds naar subsidiërende overheden, anderzijds naar de achterban van 

vrijwilligers en naar schenkers. De kwaliteitscyclus wordt voltooid door lering uit evaluatie, die leidt tot 
verbetering van processen en strategische innovatie. 
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Maatschappelijke verandering voor duurzame ontwikkeling 
K01 BELGIE 

 
Aanpassingen in het programma 
 
 

Toelichting bij de aanpassingen 
 
De te bereiken doelstell ingen werden aangepast aan de haalbaarheid op basis van het toegekende budget. 

 
Specifieke doelstelling B1 - ONDERWIJS 
 
We concentreren ons op de kernwerking zoals beschreven in de ToC: mondiale vorming voor leerkrachten van 

het Nederlandstalige onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Een link met leerkrac hten van het Franstalige 
onderwijs wordt niet (verder) uitgebouwd. Rekening houdend met de aanbevelingen van de beoordeling door 
DGD, en als gevolg van de verminderde subsidiëring, die onze capaciteit vermindert voor het realiseren van een 
adequate opvolging en extra inspanningen om de integratie van de werking ‘Le Village du monde’ op passende 

wijze te bewerkstell ingen, nl. in aansluiting bij de specifieke doelstell ing, wordt de samenwerking met Le Coron 
als betrokken partij niet uitgebouwd. Ook de beoogde synergie met de Franstalige CMO Entraide & Fraternité 
kan niet doorgaan. 

 
Rekening houdend met het aangepaste budget (de totale operationele kost zakt van 10,560 miljoen tot 9,175 
miljoen euro), en teneinde daarmee de gestelde objectieven te behalen, werden in het logisch kader een aantal 
indicatoren bijgesteld. Het totale bereik daalt daardoor ietwat. Het aantal eindbegunstigden wordt nu geraamd 

op gemiddeld jaarlijks 577.000 (i.p.v. 592.000). 
 
De 9 resultaten blijven behouden, maar er zijn enkele bijsturi ngen: 

 
R1 Het wegvallen van betrokken partij Le Coron, en een verminderde personeelsinzet, leidt tot een 

verminderd bereik van het aantal leerlingen basisonderwijs. Voor de werkvorm ‘inleefatelier’ 
wordt gekozen voor een aanpassing in de werkorganisatie. 

R2 Beoogd bereik aangepast aan de mogelijkheden van de verminderde personeelsinzet. 
R3 Gezien het strategisch belang van de doelgroep van de toekomstige leerkrachten, werd dit 

resultaat maximaal gevrijwaard van de besparing. 
R4 Daling van het aantal leerkrachten als gevolg van het wegvallen van het bereik in Wallonië. Tevens 

een lichte daling van de in-service-vorming n.a.v. een aantal werkvormen die we op een iets lager 
profiel moeten organiseren. 

R5 Lichte daling van het aantal scholen die we kunnen bereiken via de campagne. 

R6 We kunnen niet meer inzetten op een stimulans voor het netwerkmodel ‘solidaire scholen’, maar 
gaan bekijken wat er hier van onderuit nog kan groeien. 

R7-9 De resultaten die behoren tot de categorie ‘inzetten op kwaliteit’ worden niet aangepast. 
 

De middeleninzet (hst. 7.4.4 – doelmatigheid) werd aangepast aan de subsidie die werd toegekend. 
In hst. 7.5., bij de beschrijving van de partnerschapsstrategie, werd de passage over de betrokken partij Le 
Coron, geschrapt. 
Inzake het inzetten op synergie en complementariteit (hst. 7.6.) wordt de klemtoon behouden. Enkel zijn er 

twee synergiën die worden geschrapt (nrs. 3 en 14) als gevolg van het opzeggen van deze samenwerking door 
de betrokken partners (Memisa en Entraide & Fratenité) die niet de nodige middelen behielden om deze 
samenwerking te kunnen realiseren. 
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Specifieke doelstelling B2 - BEWEGING 

 
We blijven ons concentreren op de kerndoelstell ing zoals beschreven in de ToC. We willen in Vlaanderen en 
Brussel het maatschappelijk draagvlak voor duurzame ontwikkeling versterken en vernieuwen door een 

beweging met vrijwilligers uit te bouwen die zich inzet voor internationale solidariteit en een duurzame wereld 
zonder ongelijkheid.  
 
Rekening houdend met het aangepaste budget (de totale operationele kost zakt van 4.448 miljoen tot 3.865  

miljoen euro), en teneinde daarmee de gestelde objectieven te behalen, werden in het logisch kader een aantal 
indicatoren bijgesteld. Het totale bereik daalt daardoor ietwat. Het aantal vrijwilligerswerkingen waarrond we 
dit draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking uitbouwen ramen we op ongeveer 2.750 lokale werkingen. 

Consolidatie (wat reeds vernieuwing inhoudt) in plaats van groei zal de uitdaging worden. We mikken erop dat 
nieuwe instroom de uitstroom compenseert.  
 
De 10 resultaten blijven behouden, maar er zijn enkele bijsturingen.  

 
R1: Consolidatie van het aantal vrijwilligerswerkingen (wat vernieuwing inhoudt) 
R2: Omwille van verminderde personeelsinzet beperktere aanmaak en verspreiding van producten 
R3: Beperking van personeelsinzet kan leiden tot beperkter bereik 

R4: Consolidatie van bereik 
R5: De beperking van middelen leidt tot vermindering in het begeleid aanbod naar jongeren. We blijven hierin 
investeren, maar kunnen minder inzetten op het bereik van grote groepen jongeren. We zullen moeten zoeken 

naar nieuwe, minder arbeidsintensieve projecten. De derde indicator wordt geschrapt (te arbeidsintensief) 
R6 - 8: Geen wijzigingen  
R9:Aandacht voor gender- en milieurechtvaardigheid blijft aanwezig en wil len we minstens consolideren 
R10: Ondanks een beperking van middelen kiezen we om even sterk te blijven inzetten op vernieuwing. Het 

bestaande draagvlak kalft immers af. We zijn overtuigd dat we als CMO zelf naar vernieuwing moeten zoeken 
om ook in de toekomst relevant te blijven. De ruimte voor experiment willen we dan ook niet inperken.  
 
Er blijft de keuze om voluit te gaan voor synergie en complementariteit. Hier zijn 2 wijzigingen.  

I.v.m. synergie 1: BD & OWW: het zomer initiatief wordt omgevormd tot een meerdaags initiatief. De beslissing 
werd genomen om na een grondige evaluatie van de editie zomer 2017 eventueel nieuwe keuzes te maken qua 
vormgeving van deze verdiepende meerdaagse voor jongeren. Die reflectie zetten we op, o.m. samen met 

Oxfam Wereldwinkels. We kunnen nu nog niet vooruit lopen op de uitkomst. 
Ivm synergie 8:beperking van middelen dwingt tot keuzes. Verlof Mondial dienen we te sc hrappen, ook op 
vraag van Kazou (occasionele samenwerking behoort nog wel tot de mogelijkheden). 
 

 
Specifieke doelstelling B3 - POLITIEK 
 

We zijn overtuigd dat politiek werk dat nauw aansluit bij het bewegingswerk essentieel is om onze doelstell ing 
van maatschappelijke verandering waar te maken.  
Daarom beslisten we om iets meer eigen middelen in te zetten bij deze doelstell ing. Dit betekent dat we het 
subsidiebedrag lineair verminderen op werkings- en personeelskost (ook bij de betrokken partij).   

Er wordt geen aangepast programma ingediend vanuit de overtuiging dat beleidswerk vooral via de inzet van 
beroepskrachten verloopt. We blijven 3 voltijdse medewerkers op deze specifieke doelstell ing inzetten.  
 

 

Hieronder volgt het programma zoals we het in september 2016 indienden. De passages die zijn gewijzigd, 
werden in het geel gemarkeerd. 
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TOELICHTING VOORAF  
 

HET SAMENWERKINGSVERBAND KOMYUNTI IN 2017-2021 

Het samenwerkingsverband Komyuniti, opgericht in 1997, bestaat nu uit Studio Globo en Broederlijk Delen. De 
meerwaarde van het samenwerkingsverband heeft zich doorheen de jaren bevestigd. Beide organisaties 
hebben de erkenning bekomen als programma-ngo voor de periode 2017-2026. Het samenwerkingsverband 
Komyuniti wordt voortgezet in 2017-2021, met consolidering van de synergie. De leden van Komyuniti hebben 

een gezamenlijke strategische planning 2014-2021, die zich vertaalt in het gezamenlijke programma. 
Resultaatsgericht beheer en kwaliteitsbeheer worden samen uitgebouwd. Broederlijk Delen en Studio Globo 
werken ook samen op het vlak van logistiek, informatica en databeheer, personeelsbeheer en boekhouding. 

Het samenwerkingsprotocol werd herzien met het oog op 2017-2021.  
 

GEZAMENLIJK PROGRAMMA 2017-2021 

In het kader van de nieuwe regelgeving dienen Broederlijk Delen  en Studio Globo een gezamenlijk programma 
in. Het programma 2017-2021 is het zesde programma van Komyuniti. Inhoudelijk blijft het zoals voorheen een 
geïntegreerd programma. Conform de nieuwe regelgeving worden budgetten en financiële verantwoording nu 
gescheiden. Het gezamenlijke programma wordt aangestuurd en opgevolgd door de Komyuniti Stuurgroep, en 

binnen Studio Globo en Broederlijk Delen afzonderlijk door de directieteams. De operationele coördinatie en 
opvolging gebeurt door de Komyuniticel bestaande uit de coördinator en de boekhouder van het programma.  
 

LUIK BELGIE 
Het Luik België van het programma bestaat uit drie specifieke doelstell ingen: Onderwijs, Beweging en Politiek. 
Deze komen overeen met drie strategische doelen van het GSK België. De specifieke doelstell ing Onderwijs 
wordt gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, met Studio Globo als lead. De realisering 

van de gezamenlijke doelstell ing Onderwijs wordt opgevolgd door de Komyuniti Werkgroep Onderwijs.  De 
doelstell ingen Beweging en Politiek worden uitgevoerd door Broederlijk Delen. 
 

LUIK PARTNERLANDEN 
Het Luik Partnerlanden van het programma wordt uitgevoerd door Broederlijk Delen. Dit luik is ingedeeld per 
land met één specifieke doelstell ing per land. De specifieke doelstell ingen Israël -Palestina, Burkina Faso, 
Senegal, Congo, Oeganda, Rwanda, Burundi, Guatemala, Nicaragua, Haïti, Peru en Bolivia kaderen in de 

respectievelijke GSK’s van deze landen. De specifieke doelstell ing Colombia wordt ingediend buiten GSK, 
conform de regels in dat verband. 
 

LEVENDE COHERENTIE VAN HET PROGRAMMA 
Zowel in het Luik België als in het Luik Partnerlanden wordt gestreefd naar maatschappelijke verandering voor 
duurzame ontwikkeling en een wereld zonder ongelijkheid. Met dit programma willen we de dynamiek 

versterken waarbij groepen in België en in de partnerlanden interageren in het bewustzijn dat ze werken aan 
een gezamenlijke doelstell ing, met specifieke uitdagingen in elk land. Partners zijn betrokken bij de campagne 
van Broederlijk Delen. Personele samenwerking en inleefreizen creëren vanuit de vrijwill igersbeweging een 
band met de partnerlanden. Meer in het algemeen willen we de werkvormen uitbouwen die directe solidariteit 

bevorderen tussen groepen in België en in de partnerlanden. De politieke werking waarbij op Belgisch en 
Europees niveau belangen verdedigd worden van de bevolking in de partnerlanden, vormt een brug tussen het 
Luik België en het Luik Partnerlanden. De werking in de partnerlanden is ook uitdrukking van de solidariteits -
beweging, en de werking in België wordt mee bepaald door de dynamiek van maatschappelijke verander ing in 

de partnerlanden. 
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1. BELGIE – FICHE VAN HET LAND 

 
 

Operationele kosten 14.274.686,78 euro 
 

Contactpersoon Onderwijs  Piet Spanhove, Directeur Studio Globo 
02 526 10 90 

piet.spanhove@studioglobo.be 

Contactpersoon Beweging en 
Politiek 

Lieve Herijgers, Directeur Broederlijk Delen 
02 213 04 42 
lieve.herijgers@broederlijkdelen.be 

 

Samenvatting programma België 

Broederlijk Delen en Studio Globo willen samen de Vlaamse samenleving sensibiliseren en mobiliseren voor 
internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling. Daarom vormen ze het samenwerkingsverban d 

Komyuniti en werken een gezamenlijke programma uit dat in België bestaat uit drie luiken: onderwijs, 
beweging en politiek. Studio Globo is trekker van de onderwijswerking. Beide organisaties voeren de 
activiteiten uit in een geïntegreerde aanpak van ontwikkelingseducatie en bewegingswerk op school. Jaarlijks 
motiveert Komyuniti ongeveer 558.000 leerlingen/studenten en meer dan 20.000 leerkrachten voor mondiaal 

leren en solidair handelen. Via het bewegingswerk bouwt Komyuniti in Vlaanderen en Brussel het d raagvlak 
voor ontwikkelingssamenwerking verder uit. Zo’n 18.000 vrijwilligers, georganiseerd in ongeveer 2.750 lokale 
groepen, engageren zich in een solidariteitsbeweging die ijvert voor maatschappelijke en politieke 

verandering. Met het politieke werk wil  Komyuniti op Belgisch en Europees niveau de belangen en rechten 
verdedigen van de gemeenschappen in haar partnerlanden. Komyuniti kiest voor expertiseopbouw en 
beleidswerk rond vier kernthema’s: Israël -Palestina, Centraal -Afrika, recht op voedsel, en duurzaam beheer 
van natuurlijke rijkdommen. Door in te zetten op politiek bewegingswerk creëert Komyuniti een draagvlak 

voor deze thema’s. Zowel in België als in de partnerlanden in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika  
streeft Komyuniti naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. 

 
KAART MET LOCATIES VAN WAARUIT DE INTERVENTIES VERTREKKEN 
 

Tekening: punt in Cuesmes/Mons valt weg 
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2. BELGIE – LIJST VAN BETROKKEN PARTIJEN 

 

1 Le Coron 

type Betrokken partij  

 
 

 

2 Spoor Zes 

type Betrokken partij  

volledige naam Spoor ZeS – dienst van Chirojeugd-Vlaanderen vzw 

adres Kipdorp 30, 2000 Antwerpen 

telefoon 02 231 07 95 

e-mail  spoorzes@chiro.be 

contactpersoon Erwin Cools - erwin.cools@chiro.be 

doelstell ing K01-B1 ONDERWIJS 

budget 125.000 euro 

rol van de 

partner 

Bijdrage aan Resultaat 5 van K01-B1. De educatieve dienst "Zingeving en Solidariteit" van de 

Chiro verzorgt jaarlijks een publicatie voor de doelgroep leerkrachten basisonderwijs die het 
campagnethema van Broederlijk Delen vertaalt naar deze doelgroep. Daarnaast is er ook 
werkmateriaal voor kinderen uit het basisonderwijs. Dit aanbod is wijd gekend en verspreid 
in het Nederlandstalige onderwijs , en draagt bij tot het brengen van mondiale vorming in de 

school. Uitbouwen van beweging. Een gemengde werkgroep van de medewerkers van Spoor 
Zes, Broederlijk Delen en Studio Globo, aangevuld met vrijwilligers -referenten van de 
doelgroep (leerkrachten basisonderwijs) werken j aarlijks een passend aanbod uit. Ieder 
brengt daarbij de eigen expertise in. 

samenwerking sinds 1971 

  

3 Pax Christi Vlaanderen 

type Betrokken partij  

volledige naam Pax Christi Vlaanderen vzw 

adres Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen 

telefoon 03 225 10 00 

e-mail  paxchristi@paxchristi.be 

contactpersoon Annemarie Gielen - annemarie.gielen@paxchristi.be  

doelstell ing K01-B3 POLITIEK 

budget 250.000 euro  217.500 € 

rol van de 
partner 

Pax Christi Vlaanderen draagt bij tot de doelstell ing K01-B3 POLITIEK. Pax Christi levert 
expertise om het beleidswerk over Centraal -Afrika (met focus op Oost-Congo) vorm te geven 
middels de inzet van één beleidsmedewerker Centraal-Afrika.  

samenwerking Sinds 2001 samenwerking in de vorm van één gezamenlijk project rond "vrede en 

ontwikkeling" 
 

 
 
 

3. BELGIE – SAMENHANG MET HET STRATEGISCH PLAN 
 

Niet van toepassing 
 

 
 

mailto:spoorzes@chiro.be
mailto:erwin.cools@chiro.be
mailto:paxchristi@paxchristi.be
mailto:annemarie.gielen@paxchristi.be
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4. BELGIE – VERANDERINGSTHEORIE 

OnderwijswerkingBewegingswerk

Politieke werking

ß  INBEDDING EN SYNERGIE MET CMO’S à 

ß  AFSTEMMING EN SAMENSPEL ZUIDACTOREN à 

Vlaamse samenleving is 
gesensibiliseerd en 
gemobiliseerd voor 

internationale solidariteit 
en duurzame ontwikkeling

Academische wereld 
deelt kennis rond 

duurzame 
ontwikkelingsthema’s

Jongeren komen in 
actie en versterken 
de internationale 

solidariteit 

Gevormde 
vrijwilligers zijn als 
kritisch denkende 
burgers actor van 

verandering

Pers en media geven 
aandacht aan internationale 

solidariteit en duurzame 
ontwikkeling

Beleidsmakers bevorderen 
duurzame ontwikkeling en 

respect voor de 
mensenrechten en het 

internationaal recht

Leerlingen zijn 
gemotiveerd voor 

solidaire 
verbondenheid en 

handelen 

Gevormde en 
toegeruste leerkrachten 

onderwijzen over 
duurzame 

ontwikkelingsthema’s 
en solidariteit 

2

3

4

6

7

1

Privé-
actoren

Verbrede, vernieuwde beweging voor 
internationale solidariteit en een duurzame 

wereld zonder ongelijkheid

Beleidsmakers beïnvloed 
ten gunste van duurzame 

ontwikkeling, 
mensenrechten en 

internationaal recht in 
partnerlanden

Leerkrachten, leerlingen en brede 
schoolomgeving zijn gemotiveerd voor 

internationale solidariteit en een duurzame 
levenswijze

2.800 vrijwilligersgroepen

Vorming van 3.000 personen/j

Jongerenwerking bereikt 500 
jongeren/j met specifiek aanbod

Acties directe solidariteit

Jaarlijkse campagne; 700.000 
producten verspreid

Communicatiemodellen

Actiemodellen

Nieuwsbrief

Ruimte voor experiment

Professionele ondersteuning

Lessen – trajecten (inzichten en vaardigheden 
verwerven) voor 

· 120.000 leerlingen basisschool/j
· 50.000 scholieren secundair/j

Motivatie en competentieverwerving bij:
· 1.750 studenten lerarenopleiding/j
· 7.650 leerkrachten/j

Jaarlijks 1.070 
scholen in 
beweging 
(campagne)
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Politiek 
bewegingswerk

Direct contact met 
beleidsmakers

Allianties

Expertise opbouwen en dossiers uitwerken

Verankering beweging in lokaal middenveld 
en brede samenleving

Inspiratie voor en aftoetsen van actie- en 
communicatiemodellen

Allianties politiek werk

Cases voor & ondersteuning door politiek werk

Afstemmen op onderwijscontext

Inspiratie voor en aftoetsen van leermiddelen
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INTERVENTIEKADER
aanbod – vorming - leermiddelen

PEDAGOGISCH KADER
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TOELICHTING 

 

1 Komyuniti wil in 2017-2021 bijdragen om de Vlaamse samenleving te sensibiliseren en mobiliseren voor 
internationale solidariteit, gericht op duurzame ontwikkeling. Maatschappelijke verandering vergt een proces 
van kritische analyse, sociale actie en structurele voorstellen. We leggen een basis via educatie voor kinderen 

en jongeren; stimuleren jongeren en volwassenen tot beweging voor internationale solidariteit en geven vorm 
aan een andere, duurzame levensstijl; die we ook politiek vertalen. We sluiten aan bij de prioritaire 
doelgroepen vastgelegd in de GCA en het GSK België. We werken in Vlaanderen en Brussel jaarlijks samen met 
2.750 vrijwilligersgroepen en ruim 20.000 leerkrachten, bereiken 570.000 leerlingen en 2.500 studenten en 

tellen ongeveer 400 contactmomenten met pers en beleidsmakers in het kader van politiek werk. 
Om verandering te creëren bij deze doelgroepen, bestaat onze werking uit drie luiken: bewegingswerk (2 en 
3), politieke werking (4) en onderwijswerking (5). Deze 3 pijlers beïnvloeden en versterken elkaar in een 
constante wisselwerking. Ze worden   geïnspireerd en gevoed door onze partners in het Zuiden en dragen 

direct en indirect bij aan de Zuidwerking (7). Ze zijn verankerd in de civiele maatschappij en hun specifieke 
context: middenveld, politieke all ianties en onderwijsactoren. (6). 
Maatschappelijke verandering bewerkstell igen is een proces waarbij het publiek op verschillende vlakken 

wordt aangesproken. De samenhang van onze interventies wordt begrepen via ons model van het 
solidariteitscontinuüm (gebaseerd op het educatief continuüm) waarbij de onderscheiden fasen (leren ↔ 
participeren ↔ organiseren ↔ socialiseren ↔ politiek vertalen) niet l ineair, maar in een cyclische 
benadering vervat zitten: elke fase biedt een instapmogelijkheid.  

In onze aanpak zijn cognitieve, dynamisch-affectieve en sociale vaardigheden belangrijk. Concreet vertalen we 
dit in (a) correcte beeldvorming door het aanbieden van kennis, analyse, inzicht; (b) stimuleren van 
verbondenheid door ervaringsgericht leren; (c) aanbieden van handelingsperspectieven om bewustwording te 
vertalen in engagement. De volgorde van ‘doen’ en ‘leren’ is verwisselbaar. Uit acties komt een honger naar 

inzicht en verdieping en bewustwording nodigt uit om tot actie te komen. 
Betrokkenheid van de doelgroepen is voor Komyuniti fundamenteel (b.v. leerkrachten en vrijwilligers die mee 
het aanbod uitwerken). Zo houden we voeling met de noden van de doelgroepen en kunnen op participatieve 

wijze antwoord te bieden op wat in de samenleving leeft. We treden niet op in plaats van mensen maar 
ondersteunen hen in hun initiatief, met oog op verzelfstandiging van hun engagement. Na afloop zijn feedback 
en waardering essentieel om de kwaliteit van onze werking te verifiëren. 
Gender en milieu worden transversaal geïntegreerd in de verschillende deelwerkingen. Organisatiebreed 

beleid is uitgewerkt voor beide thema’s. Ze worden opgevolgd door de interne werkgroepen gender en groen 
beleid. Binnen de sector nemen we deel aan initiatieven die deze thema’s meer zichtbaarheid geven.  

2 Vlaanderen heeft van oudsher een unieke positie in verband met vrijwillig engagement en participatie. Voor 
Komyuniti zijn vrijwilligers belangrijke bondgenoten. Via aangepaste communicatie- en actiemodellen 
informeren, sensibiliseren en mobiliseren we hen. De campagne is een belangrijk instrument waarbij mensen 

zelf acties op touw kunnen zetten, zichzelf kunnen vormen en in hun eigen omgeving sensibil iserend kunnen 
werken. Via vormingen worden vrijwilligers aangezet tot kritische reflecties waardoor ze hun blik verruimen. 
Goed gevormde vrijwilligers worden kritische burgers die in hun directe omgeving voor verandering zorgen 

(door de campagne lokaal uit te dragen via bv. infoavonden). De meerderheid van onze 18.000 vrijwilligers is 
in 2.750 lokale groepen georganiseerd, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Zij kunnen rekenen op 
professionele ondersteuning om hun engagementen waar te maken. We geven ze de kans om zelf projecten 
en acties op te zetten. Die betrokkenheid is de garantie voor duurzaam engagement. Door de lokale 

verankering slaagt BD erin een breed publiek te bereiken. Uit interne bevragingen weten we dat vrijwilligers 
zich gewapend voelen om anderen te overtuigen en motiveren, en dat ze steeds meer verschillende groepen 
in de samenleving bereiken (multiplicator). Met hun inbreng heeft Komyuniti een bereik dat toelaat om een 
belangrijke rol te spelen in de realisatie van de OE-doelstell ingen in Vlaanderen en Brussel.  

Komyuniti wil een dynamische beweging blijven door flexibel in te gaan op de snel veranderende context. 
Daarom creëren we ruimte voor experiment en vernieuwing, met digitalisering en nieuwe media. Zo zien we 
bv. een toename van individueel engagement waar we met vernieuwende projecten op inspelen, bv. 

oproepen tot gedragsverandering via toegankelijke onlinetools. Volgehouden inspanningen leidden tot 
consolidering van het aantal lokale werkingen. Dit houdt reeds een belangrijke mate van vernieuwing in, want 
betekent dat uittredende lokale werkingen en vrijwilligers worden vervangen door nieuwe. 

3  Komyuniti heeft zich al jaren gespecialiseerd in sensibilisering, bewustmaking en mobilisering rond thema’s 
van OS. Omwille van de grote draagwijdte kiezen we ervoor om verder in te zetten op een sensibiliserende en 

activerende campagne waarmee we het brede publiek bereiken. Ze bevat een aanbod voor vrijwilligers, het 
brede publiek, beleidsmakers, pers en media. Zo’n 600.000 campagneproducten worden jaarlijks door ons 
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verspreid. Uit interne evaluaties blijken gebruikers zeer tevreden te zijn over de materialen waarmee ze aan 
de slag kunnen. Naast de campagne wil Komyuniti met communicatie en acties een permanente dynamiek 

creëren waarbij de beweging meer zichtbaar wordt doorheen het hele jaar. We ontwikkelen daarvoor een 
divers aanbod, van laagdrempelige vormingen tot verdiepende trajecten waarmee we jaarlijks zo’n 3.000 
mensen bereiken. We merken dat die diversifiëring ruimte schept waarin mensen op basis van hun eigen 

interesses en beschikbare tijd aan de slag kunnen gaan met anderen. Op die manier spelen we in op de trend 
naar meer gefragmenteerde en kortstondige engagementsvormen. Uit de impactstudie (Universiteit 
Antwerpen 2016) blijkt de diversiteit aan actiemodellen en communicatiekanalen een duidelijke troef om 
meer en diverse mensen te bereiken. Komyuniti kenmerkt zich door zijn ervaringsgerichte methoden en 

modellen waarbij uitwisseling en ontmoeting centraal staan (o.a. inleefreizen, getuigenwerking). Uit zeer 
veel particuliere initiatieven van direct solidair handelen in relatie tot groepen en personen in partnerlanden, 
blijkt een effectief draagvlak voor internationale solidariteit. Ook uit eigen ervaring weten we dat deze vormen 
van directe solidariteit tot een beter begrip voor elkaars leefwereld leiden en de betrokkenheid verhogen bij 

OS. Zo zien we dat mensen die op inleefreis zijn geweest zich nadien gaan engageren. We borgen dit door 
trajecten aan te bieden waarbij de voorbereiding en nawerking een  belangrijke plaats innemen. 
Jongeren zi jn een prioritaire doelgroep voor Komyuniti, waar we zowel in België als in onze partnerlanden 

bijzondere aandacht voor hebben. BD heeft een stevige traditie in het vormen en engageren van jongeren. 
Jongeren engageren zich anders, hebben andere noden en daarom is een specifieke aanpak verreist. Met onze 
jongerenwerking bereiken we jaarlijks zo’n 500 jongeren. Jongeren van vandaag willen ook morgen 
kwaliteitsvol leven. Zij zullen als eersten de gevolgen ondervinden van de beslissingen die vandaag genomen 

worden. Jongeren zijn dus de echte stakeholders in het debat rond duurzame ontwikkeling. Dat blijkt uit de 
draagvlakenquêtes van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en een onderzoek van MTV Networks. 
Maatschappelijke fenomenen zijn evenwel  complex door een sterke verwevenheid van verschillende 
aspecten. Komyuniti zet daarom in op een combinatie van systeemdenken/analyse, waardenontwikkeling en 

het aanbieden van handelingsperspectief zodat de complexiteit van mondiale uitdagingen jongeren niet 
verlammen, maar hen aanzetten tot actie. We trachten de interesse van jongeren te prikkelen op diverse 
manieren: van laagdrempelige activiteiten tot diepgaandere engagementstrajecten, formeel en non-formeel. 

Dit gebeurt o.a. door all ianties aan te gaan met zowel organisaties uit het jeugdwerk als uit de sector. 

4 In het programma 2017-2021 bouwt BD haar politiek beleidswerk verder uit rond vier kernthema’s: Israël -
Palestina; Centraal -Afrika; Voedsel; en Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen (zie ook C.b.1 Overzicht 
van de strategische basiskeuzes – erkenningsdossier 2014). Di t geeft de kans verder expertise te ontwikkelen. 
Een gerichte focus helpt om synergieën aan te gaan om zo de politieke doelstell ingen te realiseren (bv. 

Coalitie tegen de Honger; Midden-Oostenplatform; Centraal -Afrika Overleg; Belgische Netwerk Natuurlijke 
Rijkdommen). We investeren in allianties en contacten (beleidsmakers, journalisten/media, organisaties, 
experts, academici e.a.). Zo vergroten we de kans dat onze expertise maximaal wordt gedeeld. Politieke 
verklaringen en eisenbundels hebben maar effect wanneer ze ingeworteld worden in de samenleving. Via 

sensibilisering en vormingswerk draagt het politiek werk bij tot kennisopbouw en bewustwording bij het 
bredere publiek, en creëren we een draagvlak voor onze thema’s, analyses en aanbevelingen. Zo willen  we in 
dit programma nog sterker evolueren naar een politieke werking die nauw aansluit bij de bewegingsdynamiek 

(zie strategische oriëntaties Komyuniti). Verandering wordt immers pas vermenigvuldigd en verbreed wanneer 
zij weerklank en steun vindt in de publieke opinie en bij beleidsmakers. Media spelen een belangrijke 
intermediaire rol omwille van hun machtige positie bij de politieke agendasetting én in het beïnvloeden van de 
publieke opinie. Wij investeren in goede, langdurige contacten en delen onze expertise en informatie 

(Informatie vanop het terrein is een meerwaarde). 
Bedrijven, financiële instellingen en andere privé-actoren spelen een belangrijke rol in het huidige 
economische systeem. Het is geen rechtstreekse doelgroep maar we hebben oog voor hun rol in de 
samenleving en benadrukken hun verantwoordelijkheden (bv. in het kader van het politieke werk rond 

natuurlijke rijkdommen pleiten we voor een strenger wetgevend kader voor de privésector op het vlak van 
mensenrechten). 

5 De onderwijswerking van Komyuniti wordt getrokken door Studio Globo die zich sinds 1987 in mondiale 
vorming heeft gespecialiseerd. Onderwijs blijft een terrein bij uitstek om jonge mensen te sensibiliseren en zo 

een voedingsbodem te leggen voor later engagement. Kinderen en jongeren zijn de changemakers van 
morgen. Via het onderwijs worden toekomstige generaties op structurele wijze bereikt, en niet enkel de reeds 
geïnteresseerden. Door in te zetten op verschillende werkvormen en leerstijlen (Kolb: ervaren, reflecteren, 
toepassen, conceptualiseren) slagen we erin onze thema ’s via onze rechtstreekse interventies binnen te 

brengen - op jaarbasis - in de leefwereld van 114.000 leerlingen (basisschool) en 48.000 scholieren 
(secundair). Wereldverkenning behoort tot de spontane evoluti e van kinderen en jongeren. Goed gekozen 
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impulsen stimuleren hen tot een openheid die niet beperkt blijft tot de eigen kring. De belangrijkste partner 
voor de onderwijswerking is de leerkracht, daarom spreken we hen reeds tijdens de opleiding aan. Jaarlijk s 

bereiken we voor vorming en nascholing zo’n 7.350 leerkrachten en 1.700 studenten in de lerarenopleiding. 
Leerkrachten dragen hun eigen kennis en overtuigingen over aan leerlingen en spelen een essentiële rol in het 
bieden van een hoopvol en positief perspectief bij jongeren. Voorwaarde is dat ze op een geloofwaardige 

manier omgaan met de spanning tussen het sturen van de jongere en het stimuleren van diens 
zelfstandigheid. Komyuniti ontwikkelt een sterk gevarieerd aanbod, bestaande uit ervaringsgerichte begeleide 
werkvormen met intensievere impact (inleefateliers, workshops), en van niet-begeleide werkvormen 
(verspreiding van leermiddelen) met groter bereik. Het aanbod is gericht op verschillende leeftijden 

(basisonderwijs, secundair onderwijs) en onderwijsvormen in het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO), 
telkens met een onderbouwde pedagogie. Aansluitend bij de inzichten uit onderzoek (Boeve-de Pauw & Van 
Petegem, 2013) gelooft SG dat haar werkmodellen bijdragen aan positieve attitudes en competenties ten 
aanzien van thema’s van OE. Uit onderzoek (Agentschap voor kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, 

Vlaamse overheid) blijkt dat veel leerkrachten vragen hebben bij wereldoriëntatie en de vakoverschrijdende 
eindtermen (waaronder onze impulsen kunnen geplaatst worden), onder meer dat er te weinig materiaal 
voorhanden is. Komyuniti speelt op die nood in. Ons vormingsaanbod voor leerkrachten stimuleert 

leerkrachten om zelfstandig aan de slag te gaan. De nodige theoretische en methodische bagage helpt hen om 
mondiale vorming te integreren in meerdere vakken. Het leren in klas krijgt een vervolg in campagne voeren 
en bewegingswerk in schoolverband, in acties en netwerking. Dit leidt tot de ontwikkeling van een 
geïntegreerde schoolbenadering tussen BD en SG. Jaar l i jks zetten zo’n 1.000 scholen zich in voor de BD-

campagne, 430 scholen doen mee aan Saved by the Bell. We benutten de kansen van de Brede School 
(ouders/buurt) waardoor we een belangrijk segment van de samenleving bereiken.  

6 In onze ToC neemt de zorg voor maatschappelijke inbedding een belangrijke plaats in. Dit vereist slim en 
strategisch samenspel binnen en tussen verschillende actoren en niveaus (lokaal, regionaal, nationaal en 
internationaal). Aandacht voor synergie en complementariteit vloeit daar  uit voort.  

· De onderwijswerking bedden we in in de onderwijscontext. Het aanbod moet aansluiten bij de 

leerplannen, bij wat in klas mogelijk is, en bij pedagogische evoluties in het onderwijs. Samenwerking 
binnen de sector laat toe om mee het onderwijsbel eid te beïnvloeden en de plaats van OE in het 
onderwijs te verzekeren. 

· Het bewegingswerk is sterk gericht op lokale verankering. Synergie, zowel door samenwerking met 

andere organisaties als samenwerking tussen vrijwilligers (die zich ook inzetten voor andere campagnes), 
maakt dat BD en de achterban deel uitmaken van een bredere beweging voor internationale solidariteit 
en duurzame ontwikkeling in België. Dit garandeert een brede maatschappelijke verankering die ook een 
draagvlak aanbrengt voor OS door de overheid. 

· Via synergie en relevante all ianties in het politieke werk slagen we erin het beleid daadkrachtiger te 

beïnvloeden. Onze thematische focus laat gerichte uitwisseling en expertiseopbouw toe. Hierdoor zijn we 
een geloofwaardige gesprekspartner voor beleidsmakers en worden we gehoord door media -actoren. 
Dankzij onze lokale inbedding is er een draagvlak om onze politieke eisen kracht bij te zetten. 

De zorg voor maatschappelijke inbedding vraagt dat we oog hebben voor algemene tendensen in de 

samenleving, evoluties in de context van het onderwijsbeleid, de manier waarop vrijwilligers zich engageren. 
Het is zaak hier blijven op in te spelen en te waken over de relevantie van onze werking. In het risicobeheer 
volgen we dit nauwgezet op. 

7 Komyuniti heeft een traditie van co-creatie met zijn Zuidpartners. Zowel bij de ontwikkeling als bij de 
uitvoering van het programma wordt uitwisseling en kruisbestuiving op vlak van kennis, ideeën en aanpak 

tussen beide bevorderd. Dit krijgt nog groter belang nu we in onze strategie niet meer uitgaan van de klassieke 
Noord-Zuidopdeling, maar globale duurzame ontwikkeling beogen in de partnerlanden én in België. 
Zuidactoren bepalen mee de prioriteiten van het bewegingswerk, politiek werk en onderwijswerking en 

voeden ons met kritische reflecties. Zuidpartners werken mee aan de opbouw van onze campagnes. Er is ook 
directe uitwisseling en wederzijds leren door inleefverblijven in zowel Vlaanderen als in de partnerlanden. 
Partners spelen een cruciale rol bij het aanleveren van informatie vanop het terrein, politieke 
standpuntbepaling en keuzes m.b.t. synergiën. Bovendien nemen zij ook regelmatig deel aan politieke 

activiteiten (bv. sensibil iseringsactiviteiten of beleidsgesprekken in België). Op gebied van onderwijs is de 
input van Zuidpartners noodzakelijk bij de ontwikkeling van leermiddelen, met het oog op correcte 
beeldvorming. Door correcte informatie vanop het terrein krijgen mensen inzicht in de oorzaken van 

ongelijkheid op een kwaliteitsvolle en legitieme wijze. 
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5. BELGIE – ANALYSE VAN DE RISICO’S 
 

WA = waarschijnlijkheid op 10. IM = impact of ernst van de gevolgen op 10. NIV = risiconiveau = WA*IM op 100.  
 

  Inschatting vóór 
maatregelen 

 Inschatting na 
maatregelen 

 

Nr Risico WA IM NIV Beheersmaatregelen WA IM NIV Verantwoordelijke en wijze van opvolging 

1 FINANCIERINGSRISICO                 

1.1 Goedkeuring programma en uitbetaling 
schijven door de overheid komt later dan 

voorzien 

5 5 25 Liquiditeitsbeheer laat toe om de periode 
van laattijdigheid met eigen middelen te 

pre-financieren 

3 4 12 Dienst financiën en Directie BD en SG doen 
aan periodieke monitoring van liquiditeit 

1.2 Veelheid van de subsidiebronnen heeft tot 

gevolg dat de financiering voor een bepaald 
onderdeel van de werking niet op tijd is of 
onvoldoende 

5 5 25 Alle financieringsbronnen zijn opgenomen 

in een draaiboek met deadlines voor 
aanvragen en rapportering. Indien een 
weggevallen financiering niet vervangen 

kan worden, wordt de betreffende 
activiteit op een lager pitje gezet. 

3 4 12 Jaarlijkse evaluatie van de 

financieringsbronnen. Opvolging door de 
directies BD en SG. 

1.2.1 Meer bepaald hebben veranderingen bij de 
Provinciebesturen tot gevolg dat de 
subsidiëring door provincies onzeker wordt. 

8 5 40 Via de representatieve structuren behoud 
van de subsidiegraad bepleiten op het 
niveau van de Vlaamse overheden. 

7 3 21 Overleg op sectorniveau. Jaarlijkse 
opvolging in het kader van budgetopmaak. 
Intensiever opvolging door directie SG. 

1.3 Wijzigingen in de financiële ondersteuning 

van scholen voor het deelnemen aan 
activiteiten van ontwikkelingseducatie 
kunnen invloed hebben op de afname van 
werkvormen. 

3 5 15 Focussen op de kwaliteit van het aanbod 

zodat scholen dit belangrijk blijven vinden. 

2 3 6 Jaarlijkse monitoring van de kwaliteit van 

het aanbod. Opvolging door Agogisch 
verantwoordelijke SG en Komyuniti 
Werkgroep Onderwijs  

1.4 De maximumfactuur voor scholen kan een 

invloed hebben op de afname van het 
aanbod (bv. het aantal boekingen voor 
inleefateliers, het aantal bestellingen van 
campagnemateriaal , …) 

4 6 24 Focussen op de educatieve kwaliteit van 

het aanbod zodat scholen dit belangrijk 
blijven vinden 

3 3 9 Jaarlijkse monitoring van de kwaliteit van 

het aanbod. Opvolging door Agogisch 
verantwoordelijke SG en Komyuniti 
Werkgroep Onderwijs  

2 OMGEVINGSRISICO ONDERWIJSWERKING               

2.1 Wijzigingen in onderwijsbeleid en -praktijk 

hebben gevolgen voor onze werkvormen en 
het bereiken van resultaten 

3 7 21 Goed de tendensen opvolgen en 

anticiperen  op de gevolgen 

2 5 10 Agogisch verantwoordelijke SG en 

Komyuniti Werkgroep Onderwijs, 
permanente opvolging 

2.2 De flexibilisering en modularisering in het 
hoger onderwijs kan het bereiken van 
klasgroepen bemoeilijken 

5 5 25 Gerichte samenwerking uitbouwen met 
lectoren hoger onderwijs. 

3 3 9 Werkgroep vormingsaanbod 
lerarenopleiding, permanente opvolging 
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2.3 Bij nascholing van leerkrachten kan de 
aandacht voor sterke andere vakgebieden 

leiden tot minder aandacht voor 
ontwikkelingseducatie 

3 8 24 Bij het uitwerken van ons aanbod voor 
ontwikkelingseducatie kiezen we voor een 

brede benadering van de leerinhouden en 
werkvormen. 

3 4 12 Agogisch verantwoordelijke SG en 
Komyuniti Werkgroep Onderwijs, jaarlijks 

bij de planning     

2.4 De meer vakgerichte invulling van de derde 
graad van het basisonderwijs kan de 
organisatie van ons vakoverschrijdend 

project bemoeilijken. 

3 8 24 Hiermee wordt geanticipeerd op een 
mogelijk risico. Vandaag is dit nog niet aan 
de orde. 

1 3 3 Teamverantwoordelijke 
onderwijs/jongeren BD 

2.5 De beperkte beschikbare tijd voor extra-
curriculaire activiteiten in het secundair 
onderwijs kan een belemmering vormen om 

in te gaan op ons aanbod. 

5 7 35 Inzetten op de uitbouw van samenwerking 
met leerkrachten 

4 6 24 Opvolging bij ontwikkeling en jaarlijkse 
bijsturing beleidsplan onderwijs. Door 
coördinatoren werking secundair 

onderwijs SG en BD 
2.6 De toename van actoren met een extern 

aanbod voor scholen kan de afname van 
materialen en actiemodellen verminderen. 

5 7 35 Focussen op relaties en samenwerking 

met scholen en begeleiding door de 
regionale educatieve medewerkers, een 
meerwaarde van ons aanbod. 

4 4 16 Opvolging bij beleidsplan onderwijs en 

gekoppelde jaarplanning. Door agogisch 
verantwoordelijke SG, 
teamverantwoordelijke onderwijs BD en 

dienst communicatie SG en BD 
2.7 De mogelijke introductie van een centraal 

eenheidsvak levensbeschouwing kan leiden 
tot daling van de afname van materialen en 
interesse voor actiemodellen van BD.  

3 7 21 Verder inzetten op kwaliteitsvol aanbod 

en focussen op relaties en samenwerking. 

2 3 6 Er is een jaarplanning onderwijs/jongeren 

die rekening houdt met de uitdagingen. 
Opvolging door team onderwijs/jongeren 
BD 

3 OMGEVINGSRISICO BEWEGINGSWERK EN POLITIEK WERK           

3.1 De negatieve berichten over 
ontwikkelingssamenwerking kan de motivatie 

van vrijwilligers verminderen  

4 7 28 Extra inzetten op de betrokkenheid van 
vrijwilligers met aansprekende en 

participatieve actiemodellen. Duidelijk 
feedback over de besteding van middelen 
en over de noodzaak van engagementen. 

4 5 20 Dit wordt gemonitord door team 
vrijwilligerswerk en team politiek, in 

overleg met de regionale en nationale 
adviesorganen die jaarlijks 4 à 5 keer 
samenkomen. 

3.2 Het toenemend aanbod voor jongeren en de 

toenemende vraag tot engagement voor het 
jeugdwerk kan verhinderen dat jongeren bij 
ons een engagement opnemen. 

4 7 28 Actiemodellen geregeld aanpassen aan de 

evoluerende interesses van jongeren. 
Samenwerken met het jeugdwerk. 

3 4 12 Er is een jaarplanning onderwijs/jongeren 

die rekening houdt met de realiteit. 
Opvolging door 
team onderwijs/jongeren BD 

3.3 Trend bij vrijwilligers naar meer diverse en 
kortstondige engagementsvormen kan de be-

trokkenheid bij onze beweging verminderen 

5 6 30 Het aanbod voor vrijwilligers variëren 
zodat diverse engagementsvormen hun 

plaats kunnen vinden. 

3 4 12 Opvolging door team vrijwilligerswerk BD 
bij ontwikkeling én jaarlijkse bijsturing van 

het beleidsplan "vrijwilligers-werking". 

3.4 Gebruik van massamedia (vooral aankoop 
van advertentieruimte) kan te duur worden 

4 5 20 We voorzien de nodige middelen voor 
aankoop advertentieruimte. Door relaties 

3 3 9 Jaarlijkse actualisatie van het 
communicatieplan. Opvolging door team 
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voor Broederlijk Delen. in de mediawereld te ontwikkelen en goed  
onderhouden, is er meer mogelijkheid om 

beroep te doen op deels vrijwillige inzet. 

communicatie / persverantwoordelijke BD 

3.5 De afnemende interesse in internationale 
berichtgeving kan maken dat onze thema's 
moeili jker aan bod komen in de media  

5 5 25 Relaties ontwikkelen met journalisten en 
specifieke mediaprojecten zoals 
persreizen organiseren 

4 4 16 Opvolging door persverantwoordelijke. 
Verwerking in jaarlijkse planning "pers en 
media". 

3.6 Andere spelers binnen en buiten de sector 
zetten sterk in op laagdrempelige externe 

communicatie naar een breed publiek 
waardoor Broederlijk Delen meer moet 
concurreren 

6 4 24 Zelf verder inzetten op laagdrempelige 
communicatie 

3 2 6 Verwerken in het communicatieplan. 
Jaarlijkse opvolging door team 

communicatie BD. 

3.7 Het "stoffige" imago van Broederlijk Delen 
staat een verjonging en verbreding van de 

beweging in de weg 

6 7 42 We zetten in op een herpositionerings -
traject en laten ons hierbij ondersteunen 

door externe expertise. 

5 6 30 Opnemen in de kernrisico's. Opvolging 
door team communicatie en Directie BD. 

3.8 Snelle evolutie op het gebied van 
communicatietechnologie (en vertaling ervan 
naar de operationele werking). 

6 6 36 Voldoende inzetten op vorming van 
betrokken medewerkers. 

4 4 16 Jaarlijkse opmaak van een vormingsplan 
door team communicatie, 
personeelsdienst en directie BD. 

3.9 Succesvol lobbywerk in een van onze domei -
nen kan doorkruist worden door beleid op 

een ander domein of door de actualiteit 

6 4 24 Focussen op kwaliteitsvolle dossiers ivm 
een beperkt aantal thema's . Regelmatige 

contacten met beleidsmakers hierover. 

3 2 6 Opvolging door team politiek. Jaarlijks 
verwerken in planning team politiek. 

4 UITVOERINGSRISICO           

4.1 Personeelsverloop of verloop van 
aanwervingen vertraagt of onderbreekt de 
werking met invloed op de resultaten 

4 6 24 Personeelsverloop is beperkt. 
Maken dat vacatures meteen gelanceerd 
kunnen worden bij vervanging van een 
medewerker. 

2 2 4 Opvolging door directieteam en 
personeelsverantwoordelijke bij 
aanwervingen. Beschikbaarheid van 
functiebeschrijvingen. 

5 RISICO GERELATEERD AAN PARTNERLANDEN            

5.1 Conflictsituaties in partnerlanden kunnen de 

veiligheid van activiteiten zoals inleefreizen, 
inzetten van vrijwilligers, dienstreizen, 
campagne-activiteiten in gevaar brengen. 

5 9 45 Een crisisvergadering bijeenroepen en niet 

aarzelen om de geplande activiteit op te 
schorten, veiligheid voor alles  

5 4 20 Werken volgens de uitgeschreven 

“crisisprocedure”. Coördinatie door 
directie. Situatie partnerlanden in kader 
veiligheidsbeleid: permanente opvolging  
door Dienst Internationale Programma's. 

5.2 Conflicten in of gerelateerd aan onze 

werkgebieden (Midden-Oosten, Oost-Congo) 
die de actualiteit beheersen, kunnen het 
moeili jk maken om de besliste oriëntatie van 
onze politieke werking aan te houden. 

5 6 30 Ruimte houden om in te gaan op de 

actualiteit. 

4 3 12 Opvolging door directie en team politiek. 

De planning voor de betreffende 
werkgebieden voorziet permanente 
monitoring van de actualiteit. 
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6. BELGIE – OPVOLGING VAN DE AANBEVELINGEN UIT DE STRATEGISCHE DIALOOG OVER HET GSK 

 
1) Duidelijke positie van de actoren uit het Zuiden en de Noord-Zuidbenadering 
De betrokkenheid van partners uit het Zuiden wordt beschreven in het onderdeel  Partnerschapsstrategie, voor 

Onderwijs 7.5, voor Beweging 8.5 en voor Politiek 9.5. Zie ook beschrijving bi j ToC nr. 7. 
De irrelevantie van de Noord-Zuidopdeling en de globale lezing van de mondiale uitdagingen (cfr. SDG-agenda) 
houden ons niet af van feit dat de context van (partners in) het Zuiden ons referentiepunt is. Wanneer we 
kruisverbanden leggen met andere educaties (b.v. milieueducatie) brengen wij specifiek de invalshoek van 

ontwikkelingseducatie binnen. Zie b.v. hst. 7.6. synergie nr. 11. 
 

2) Vermelden hoe genderintegratie transversaal thema is en hoe bijdragen wordt aan sectorvisie hierover  
Het transversaal thema ‘gender’ is geïntegreerd in de resultaten B1-R7, B2-R8 en B3-R5. Het genderbeleid van 

Komyuniti wordt opgevolgd door een werkgroep gender. Vanuit deze werkgroep wordt deelgenomen aan 
genderoverleg binnen de sector. We kunnen rapporteren over de vorderingen, ervaringen uitwisselen in de 
sector en lessen trekken. Een analoge aanpak bestaat rond transversaal thema ‘milieu’. 
 

3) Invloed van het GSK-werkproces en priorisering inzake de benaderingen van het GSK 
Vanuit actieve betrokkenheid bij het GSK België (redactieraad, werkgroepen) merkten we dat de eigen stra -
tegische oriëntaties in l i jn zitten met de strategische doelen in het GSK. Die l i jn wordt in het programma 
doorgetrokken: onze drie specifieke doelen (onderwijs -, bewegings- en politiek werk) volgen de indeling van 

het GSK. Ons strategisch kader, de opgebouwde ervaring en expertise in de verschillende werkgebieden, onze 
eigen expertise en de lessen getrokken uit het programma 2014-2016 bepaalden onze priorisering. Zo 
bepaalden we hoe we de benaderingen bij de SD van het GSK operationaliseren en welke daarin onze 

specifieke bijdrage is. Dit is uitgewerkt in hst. 7.4.2; 8.4.2; en 9.4.2. (doeltreffendheid). 
Onze identiteit l iet toe om de prioriteiten te bepalen voor synergie en complementariteit (7.6.; 8.6; 9.6). 
 

4) Het potentieel van nieuwe media en digitalisering benutten als instrumenten voor OE 

Dit gebeurt op 3 wijzen: (1) achterliggende systemen voor registratie die de opvolging mogelijk maken van een 
aantal indicatoren; (2) een digitale luik van het aanbod: in de onderwijswerking hoort bij elk leermiddel een 
digitale component (webpagina, digibordboek, digibordles, presentatie, video). Zie o.a. B1-R1 en R8. We 
evolueren ook naar volledige online tools voor vormingsprogramma’s en campagnes; (3) de communicatie met 

het doelpubliek verloopt via website, twitter, facebook. Zie o.a. in B1-R9 en B2.R5-R7. 
 

5) Keuzes maken in complementariteit. Synergie creëren. De rol van andere actoren en coördinatie 
erkennen. 

Komyuniti is zelf uiting van synergie (op basi s van doelgroepenbenadering en thematische taakverdeling) die 
toelaat om een sterk project te creëren, dat ingebed is in civiele samenleving en zo ook bredere synergie en 
complementariteit te ontwikkelen. Komyuniti erkent de coördinerende rol van koepels /federaties en werkt 
actief samen. Hst. 7.6.; 8.6. en 9.6. vermelden de deelname aan platformen en sector-overschrijdend overleg 

met het onderwijsveld, de civiele samenleving en de politiek. 
 

ONDERWIJS 

Via deelname aan diverse overlegplatformen van de sector en met het onderwijsveld (o.a. Kleur Bekennen, 
VLOR-commissie, …) dragen we bij tot OE in het onderwijsbeleid, de curricula en de lerarenopleiding. We 
houden rekening met de context die we o.a. uit deze studies halen: ‘Cartografie van WBS in het SO’ (Van  

Ongevalle et al., 2014-2015); ‘ICCE Study’ (De Groof et al., 2009); ‘Scholen en burgerschapseducatie’ (Kavadias 
& Dehertogh, 2010); PULSE-onderzoek (Daens, Van Ongevalle & De Bruyn, 2011). 
De eigen expertise bepaalt de keuzes: zo beperken we ons vormingsa anbod voor het hoger onderwijs tot de 
lerarenopleiding (zie B1-R3). 
 

1
e
 EN 2

e
 LIJNSVORMING 

Vrijwilligers van Broederlijk Delen zijn verenigd in lokale werkingen die samen jaarlijks ongeveer 2.800 
activiteiten organiseren om de internationale solidariteit te versterken (zie B2-R1). Dit draagt bij tot het 
maatschappelijk draagvlak op een manier die lokaal is ingebed. Vele vrijwilligers zetten zich ook in voor andere 

campagnes, zoals die van 11.11.11, zodat er door onderlinge verbanden aan de basis een ruimere beweging 
voor internationale solidariteit groeit. Vrijwill igers zijn actoren van verandering, en worden ondersteund om in 
hun omgeving en in de samenleving de rol van changemakers op te nemen. Vrijwill igers ten dienste van een 
duurzame en rechtvaardige samenleving. BD  is daar (slechts) een middel toe. 
 

BELEIDSBEÏNVLOEDING 
In het hoofdstuk 9.6. beschrijven we de platformen waaraan we deelnemen en onze specifieke rol. 
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7. BELGIE – SPECIFIEKE DOELSTELLING K01-B1 ONDERWIJS 

 
7.1 K01-B1 ONDERWIJS – FICHE VAN DE DOELSTELLING 
 

specifieke doelstelling Leerkrachten, leerlingen en de brede schoolomgeving worden, middels ontwikkelingseducatie, gemotiveerd voor solidaire verbond enheid en 

solidair handelen, met het oog op internationale solidariteit en een duurzame levenswijze in eigen land. 

objectif spécifique Des enseignants, des élèves, et l 'environnement scolaire, à travers l 'éducation au développement, sont motivés pour des liens  solidaires et un agir 
solidaire, en vue de la solidarité internationale et un mode de vie dur able dans notre propre pays. 

IATI identifier BE-BCE_KBO-0479866027-K01-B1_BELGIE_ONDERWIJS 

land BELGIE GSK BELGIE 

interventiegebieden Heel Vlaanderen en Brussel  

  Wallonië-Bruxelles in beperkte mate door de samenwerking met Le Coron 

betrokken partijen Le Coron, Spoor Zes (Chirojeugd Vlaanderen) 

doelgroep Leerkrachten en lectoren basisonderwijs, secundair onderwijs en lerarenopleiding 

  Leerlingen en studenten basisonderwijs, secundair onderwijs en lerarenopleiding 

begunstigden Jaarlijks ongeveer 355.000 leerlingen van het basisonderwijs (op 5 jaar: 1.775.000) 

  Jaarlijks ongeveer 200.000 scholieren van het secundair onderwijs (op 5 jaar: 1.000.000) 

  Jaarlijks ongeveer 2.500 studenten van de lerarenopleiding (op 5 jaar: 12.500) 

  Jaarlijks ongeveer 20.000 leerkrachten in functie (elk jaar ongeveer 5% nieuwe) 

hoofsector 99820 Sensibilisering       

interactie aanvragers Deze specifieke doelstelling wordt uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, met Studio Globo als lead. Zie het algemeen deel en de 

toelichting vooraf in het luik België voor de organisatie van de samenwerking. In de doelstelling Onderwijs wordt resultaat 5  uitgevoerd door 
Broederlijk Delen, en ook budgettair behoort dit resultaat tot Broederlijk Delen. Resultaten 7 -8 worden samen uitgevoerd. De andere resultaten 
worden uitgevoerd door Studio Globo. Budgettair worden resultaten 1 t/m 4 en 6 t/m 9 gecoverd door Studio Globo. De doelstelling wordt 
operationeel opgevolgd door de Komyuniti Werkgroep Onderwijs en beleidsmatig door  de Stuurgroep van Komyuniti. 

operationele kosten 9.175.210,88 euro 

policy markers Leefmilieu 1 Goed bestuur 0 

  Verwoestijning 0 Gezondheid van moeder en kind 0 

  Biodiversiteit 0 HIV/aids 0 

  Klimaatadaptatie 0 Kinderrechten 1 

  Klimaatmitigatie 0 Ontwikkeling van de handel  0 

  Gender 1    

  



K01 België, pagina  15 
 

7.2 K01-B1 ONDERWIJS – BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN 
 

Indeling baseline jaar 3 jaar 5 verificatiebronnen 

STRATEGISCHE DOELEN GSK 

Strategische doelen B.1 en B.2 

SPECIFIEKE DOELSTELLING K01-B1:  ONTWIKKELINGSEDCUATIE IN ONDERWIJSVERBAND 
Leerkrachten, leerlingen en de brede schoolomgeving worden, middels ontwikkelingseducatie, gemotiveerd voor solidaire verbondenheid en solidair handelen, met het 

oog op internationale solidariteit en een duurzame levenswijze in eigen land. 

Indicator 1. Bereik.  
Aantal leerlingen en studenten dat jaarlijks wordt bereikt. 

579.265 558.200 560.000 
Registratiesysteem. Som van de deelbereiken. 

Indicator 2. Waardering.  
De mate waarin de beoogde waardering bij doelgroepen wordt 
behaald. 

nvt 2 2 
Aggregatie van de indicatoren ‘Waardering’ in de verschillende 
resultaten. 3=hoger dan beoogd. 2=zoals beoogd. 1=minder dan 10% 
lager dan beoogd. 0=meer dan 10% lager. 

Indicator 3. Effect.  

De mate waarin de beoogde effecten bij doelgroepen worden behaald. nvt 2 2 

Aggregatie van de indicatoren ‘Effect’ in de verschillende resultaten. 

3=hoger dan beoogd. 2=zoals beoogd. 1=minder dan 10% lager dan 
beoogd. 0=meer dan 10% lager. 

RESULTAAT 1   WERKVORMEN ONTWIKKELINGSEDUCATIE IN HET BASISONDERWIJS (BaO) 

Jaarlijks worden zo'n 120.000 leerlingen van het basisonderwijs gemotiveerd tot solidaire verbondenheid en solidair handelen in hun eigen omgeving en in relatie tot de 
partnerlanden.  

BETROKKEN ACTOREN: STUDIO GLOBO & LE CORON 

Indicator 1. Bereik. 
Aantal leerlingen dat jaarlijks wordt bereikt. 

121.143 114.000 119.000 
Registratiesysteem. Registratielijsten. 

Indicator 2. Waardering.         Percentage beschikbare plaatsen voor de 

inleefateliers dat volgeboekt is alvorens het schooljaar begint. 
99,20% 97% 97% 

Boekingskalender en boekingslijsten. 

Indicator 3. Effect.                   Percentage bereikte leerkrachten dat 

aangeeft dat de werkvormen een positief effect hebben op de beleving 
van verbondenheid en solidariteit van de leerlingen. 

nog niet 

op deze 
wi jze 

gemeten 

75% 78,50% 

Interne evaluatie na deelname of gebruik van materialen van Studio 

Globo 

RESULTAAT 2   WERKVORMEN ONTWIKKELINGSEDUCATIE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS (SO) 

Jaarlijks worden ongeveer 50.000 leerlingen van het secundair onderwijs gemotiveerd voor solidaire verbondenheid en solidair handelen met het oog op globale duurzame 
ontwikkeling. 

BETROKKEN ACTOREN: STUDIO GLOBO i.s.m. BROEDERLIJK DELEN 

Indicator 1. Bereik.   
Aantal leerlingen dat jaarlijks wordt bereikt. 

49.123 47.500 51.000 
Registratiesysteem. Registratielijsten. 

Indicator 2. Effect.   
Percentage bereikte leerlingen dat bevestigt te zijn gegroeid in inzicht. 

92% 85% 85% 
Interne evaluatie na deelname of gebruik van materialen van Studio 
Globo 
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RESULTAAT 3   VORMINGSAANBOD ONTWIKKELINGSEDUCATIE VOOR DE LERARENOPLEIDING (VLO) 

Studenten van de lerarenopleiding, jaarlijks ongeveer 1.750, zijn gemotiveerd en verwerven competenties voor ontwikkelingseducatie in hun toekomstige klaspraktijk. 

BETROKKEN ACTOREN: STUDIO GLOBO 

Indicator 1. Bereik.                 Aantal bereikte studenten opleiding leraar 
kleuter, lager of secundair onderwijs . 

1.864 1.700 1.750 
Registratiesysteem 

Indicator 2. Waardering.       Percentage lerarenopleidingen BAKO en 
BALO waar we in minstens één opleidingsfase vorming geven. 

56,76% 50% 50% 
Registratiesysteem. Overzicht van lerarenopleidingen BAKO/BALO 

Indicator 3. Effect.                  Percentage bereikte studenten dat 

bevestigt dat de vorming een positief effect heeft op hun competenties 
om te werken aan solidariteitseducatie. 

89,40% 80% 80% 

Interne evaluatie na de vormingssessies. 

RESULTAAT 4   SCHOLEN STIMULEREN DOOR NASCHOLING VAN LEERKRACHTEN 

Jaarlijks worden zo'n 7.650 leerkrachten (basisonderwijs, secundair onderwijs, lectoren lerarenopleiding) via hun schoolteam of op individuele basis gemotiveerd voor 
ontwikkelingseducatie en verwerven ze via verschillende nascholingskanalen competenties voor ontwikkelingseducatie in hun klas en op school. 

BETROKKEN ACTOREN: STUDIO GLOBO 

Indicator 1. Bereik.  
Aantal bereikte leerkrachten. 

7.807 7.200 7.400 
Registratie- en deelnemerslijsten. Registratiesysteem 

Indicator 2. Waardering.       Percentage bereikte leerkrachten die 
positieve waardering hebben voor thema ’s van OE in het onderwijs. 

niet zo 
gemeten 75% 75% 

Interne evaluatie na deelname aan (in-service) vorming van Studio 
Globo 

Indicator 3. Effect.                  Percentage bereikte leraars dat bevestigt 

dat SG hen motiveert om op school over solidariteitsthema's te werken. 

nog niet 
gemeten 80% 80% 

Interne evaluatie na deelname aan (in-service) vorming van Studio 

Globo 

RESULTAAT 5   SCHOLEN STIMULEREN VIA CAMPAGNE EN BEWEGING 

Leerlingen, leerkrachten en de brede schoolomgeving van jaarlijks ongeveer 1.070 scholen zetten zich onder im puls van Broederlijk Delen actief in voor een rechtvaardige 
en duurzame globale ontwikkeling. 

BETROKKEN ACTOREN: BROEDERLIJK DELEN & SPOOR ZES 

Indicator 1. Bereik.   
Aantal scholen dat educatief materiaal van Broederlijk Delen gebruikt. 

1.072 1.000 1.000 
CRM-registratiesysteem 

Indicator 2. Waardering.       Percentageleerkrachten dat het educatief 
aanbod waardeert als goed of zeer goed. 

77% 75% 75% 
Jaarlijkse E-evaluatie met bevraging van leerkrachten 

Indicator 3. Effect.                  Aantal scholen dat actief aan de slag gaat 
met bewegingsmodellen of uitwisselings-initiatieven. 

661 600 600 
Registratiesysteem 

RESULTAAT 6   SCHOLEN STIMULEREN TOT SOLIDAIRE SCHOLEN 

Het onderwijsmidden manifesteert internationale solidariteit onder andere door het netwerk ‘Solidaire Scholen’ en de jaarlijkse actie ‘Saved by the Bell’.  

BETROKKEN ACTOREN: STUDIO GLOBO 

Indicator 1. Bereik.            Geregistreerde scholen voor Saved by the Bell. 420 430 430 Inschrijfmodule/registratiesystem 

Indicator 2. Waardering.   Aantal scholen dat met meer dan één 
werkmodel van Komyuniti aan de slag gaat. 

nieuwe 
tool 

250 275 
Registratietool CRM. Scholen met minstens een B-score op frequency 
en op recency, bij zowel BD als SG 
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RESULTAAT 7   ONTWIKKELINGSEDUCATIE KWALITATIEF ONDERBOUWEN DOOR TRANSVERSALE CRITERIA 

In het aanbod ontwikkelingseducatie voor het onderwijs worden gendergelijkheid en duurzame omgang met het leefmilieu bevorder d. 
BETROKKEN ACTOREN: STUDIO GLOBO & BROEDERLIJK DELEN 

Indicator 1. Bereik.              De gemiddelde mate waarin gendergelijkheid 

en milieu aan bod komen in nieuw ontwikkelde leermiddelen. 
nog niet zo 
gemeten 2 2 

Interne werkgroep leest leermiddelen na en geeft score. 0=op 

negatieve wijze. 1=komen niet aan bod. 2=komen voldoende aanbod. 
3=vormen een hoofdthema 

Indicator 2. Waardering.    De mate waarin de doelgroep de aandacht 

voor gendergelijkheid en milieu in leermiddelen waardeert. 
nog niet zo 
gemeten 

2 2 
Bevraging en interne evaluatie leiden tot 4-punten score. 0=negatief. 

1=onverschillig. 2=tevreden. 3=zeer tevreden. 

RESULTAAT 8   ONTWIKKELINGSEDUCATIE KWALITATIEF ONDERBOUWEN DOOR INNOVATIE 

De duurzaamheid van de onderwijswerking wordt gedragen door vernieuwende projecten en door blijvend verzekerde inbedding in de onderwijscontext. 

BETROKKEN ACTOREN: STUDIO GLOBO & BROEDERLIJK DELEN 

Indicator 1. Bereik.             Stijgend aantal registraties op door Komyuniti 

ontwikkelde digitale platformen. 
nog niet zo 
gemeten 

2 2 
Registratiecijfers "Smoothie" en "Wie is het?". 0=registratiecijfer 

daalt. 1=status quo. 2=stijging <10%. 3=stijging >10% 

Indicator 2. Effect.              De mate waarin vernieuwende initiatieven 
een plek krijgen in het aanbod. 

nog niet zo 
gemeten 2 2 

Jaarlijkse interne evaluatie. 0=geen vernieuwing. 1=vernieuwing maar nog niet 
structureel ingebed. 2=vernieuwing gedeeltelijk structureel ingebed. 3=alle 
vernieuwende initiatieven structureel ingebed. 

RESULTAAT 9  ONTWIKKELINGSEDUCATIE COMMUNICATIEF ONDERSTEUNEN EN VERBREDEN 
Via verbredende en communicatieve acties worden - via 5.000 scholen -  mensen uit het brede onderwijsveld  bereikt en aangesproken. 

BETROKKEN ACTOREN: STUDIO GLOBO 

Indicator 1. Bereik.  Aantal scholen dat informatie over het educatieve 

aanbod ontvangt 
5.033 5.000 5.000 

Registratiesysteem. Mailinglists. Google Analytics 

Indicator 2. Waardering.  Het % ontvangers van onze digitale nieuwsbrief 
dat deze opent, l igt even hoog als het gemiddelde in onze sector  

2 2 2 
Registratiegegevens + Mailchimp (list average en industry average). 
0=niet goed. 1=minder dan verwacht. 2=zoals verwacht. 3=beter. 

 baseline jaar 3 jaar 5 verificatiebronnen 

VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 

Indien de voorziene middelen niet in voldoende mate beschikbaar zijn, is de (volledige) haalbaarheid van de resultaten opnieu w te evalueren. 

TYPOLOGIE VAN DE ACTIVITEITEN 

- Begeleide werkvormen basisonderwijs: inleefateliers (Inleefruimtes met Uitgewerkt Educatief Programma), buurtwandelingen, wor kshops 
- Begeleide werkvormen secundair onderwijs: multimediale workshops, trajectwerking 
- Niet-begeleide leermiddelen basisonderwijs en secundair onderwijs: mediakoffers, lespakketten, fotosets, mondiale lesbrief, online-lessen, video's 

- Nascholingsaanbod: vormingssessies, opvolgingsgesprekken, sessies voor schoolteams  
- Campagne en beweging op school: ondersteuning van scholen, aanmaak en verspreiding educatieve materialen , acties georganiseerd door scholen 
- Andere actiemodellen: actie "Saved by the Bell" op de dag van de leerkracht, netwerkmodel "solidaire scholen", … 

- Beheer van relaties met scholen en onderwijsnetten, website en nieuwsbrief Studio Globo 
Zie ook de typologie in het Erkenningsdossier van Studio Globo blz. 21 en de bijlagen i .v.m. het interventiekader en de werksoort IUEP. 
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7.3 K01-B1 ONDERWIJS – TABEL 4 OPERATIONELE KOSTEN 

 
aangepaste tabel  – 31-03-2017 
 

 
 
 

T4

1. PARTNERS

Investering                          -   

Werking                          -   

Personeel                          -   

Totaal                      -                        -                        -                        -                        -                            -   

2,SAMENWERKINGEN

Investering                       -                         -                         -                         -                         -                            -   

Werking          13.500,00          13.500,00          13.500,00          13.500,00          13.500,00            67.500,00 

Personeel          11.500,00          11.500,00          11.500,00          11.500,00          11.500,00            57.500,00 

Totaal        25.000,00        25.000,00        25.000,00        25.000,00        25.000,00         125.000,00 

3. LOKAAL KANTOOR

Investering                          -   

Werking                          -   

Personeel                          -   

Totaal                      -                        -                        -                        -                        -                            -   

4. HOOFDZETEL

Investering          58.761,45          33.837,28            4.772,41            4.781,49            4.790,28         106.942,91 

Werking        236.160,79        250.516,29        246.485,93        249.014,84        252.841,75      1.235.019,60 

Personeel     1.392.820,62     1.518.636,36     1.559.575,93     1.598.639,07     1.638.576,40      7.708.248,37 

Totaal  1.687.742,85  1.802.989,93  1.810.834,27  1.852.435,40  1.896.208,43      9.050.210,88 

TOTAAL OK

Investering          58.761,45          33.837,28            4.772,41            4.781,49            4.790,28         106.942,91 

Werking        249.660,79        264.016,29        259.985,93        262.514,84        266.341,75      1.302.519,60 

Personeel     1.404.320,62     1.530.136,36     1.571.075,93     1.610.139,07     1.650.076,40      7.765.748,37 

Totaal  1.712.742,85  1.827.989,93  1.835.834,27  1.877.435,40  1.921.208,43      9.175.210,88 

Totaal Partner

Total Partners :                      -                        -                        -                        -                        -                            -   

totaal SAMENWERKING 1 

- STUDIO GLOBO EN LE 

CORON

                      -                         -                         -                         -                         -                            -   

totaal SAMENWERKING 2 

- Broederlijk Delen en 

Spoor zes

         25.000,00          25.000,00          25.000,00          25.000,00          25.000,00         125.000,00 

totaal samenwerkingen        25.000,00        25.000,00        25.000,00        25.000,00        25.000,00         125.000,00 

Investering             868,98             877,67             886,36             895,05             903,74              4.431,80 

Werking        20.420,96        20.725,10        21.029,24        21.342,07        21.654,90         105.172,27 

Personeel      164.671,10      167.764,68      170.919,07      174.134,28      177.414,67         854.903,80 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 185.961,04 189.367,45 192.834,67 196.371,40 199.973,31 964.507,87

Investering        57.892,47        32.959,61          3.886,05          3.886,44          3.886,54         102.511,11 

Werking      229.239,83      243.291,19      238.956,69      241.172,77      244.686,85      1.197.347,33 

Personeel  1.239.649,52  1.362.371,68  1.400.156,86  1.436.004,79  1.472.661,73      6.910.844,57 

Totaal STUDIO GLOBO 1.526.781,81 1.638.622,48 1.642.999,60 1.681.064,00 1.721.235,12 8.210.703,01

PROGRAMMA KOMYUNITI GSK BELGIE K01-B1 ONDERWIJS  - STUDIO GLOBO

PROGRAMMA KOMYUNITI GSK BELGIE K01-B1 ONDERWIJS 

Operationele kosten

2017 2018 2019 2020 2021  Algemeen Totaal 

Partners

Samenwerkingen

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK BELGIE K01-B1 ONDERWIJS  - BROEDERLIJK DELEN
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7.4 K01-B1 ONDERWIJS – MOTIVATIE TEN AANZIEN VAN DE DAC-CRITERIA 

 
7.4.1 K01-B1 ONDERWIJS – Beschrijving van de RELEVANTIE 
 

De ontwikkelingsrelevantie wordt beoogd door het aansluiten bij de context en kaders van de ontwikkelings-
samenwerking en de scholenwerking van de sector (1), door het bereikte niveau (2,) door de coherente opbouw 

van beoogde resultaten die aansluiten bij de strategische doelen in het GSK België (3), en door transparantie (4). 
 

1) INPASSING IN DE SECTOR VAN DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
Het programma sluit aan bij de Belgische Wet op de Internationale Samenwerking, meer bepaald Art. 7. In het 
verlengde daarvan, sluit het programma eveneens aan bij de strategienota ontwikkelingseducatie die DGD (in 
2011) realiseerde i.s.m. de ngo-koepels en federaties. 

Komyuniti legt verder ook linken met het kader van de SDG’s. Voor het onderwijsluik is SDG 4 een expliciet 
ankerpunt. Ook andere SDG’s komen aan bod in de lespakketten bij campagnethema’s of actualessen. 
Samen met andere ngo’s een scholenwerking, is er reeds een praktijk van afstemming i.f.v. complementariteit 

en synergie. Voor het lopende programma 2014-2016 kwam er, mede onder impuls van Komyuniti , een 
gemeenschappelijk kader voor de scholenwerking (zie http://bit.ly/gemeenschappelijkkader).  
Deze dynamiek is meegenomen in de processen van de GCA en het GSK. De specifieke doelstell ing en beoogde 
resultaten sluiten aan bij de gemeenschappelijke strategische doelstell ingen B.1 en B.2 van GSK België. 
 

2) OPGEBOUWDE EXPERTISE EN BREDE UITVOUW VAN DE WERKING 
De onderwijswerking van Komyuniti wordt getrokken door Studio Globo, gespecialiseerd in 
ontwikkelingseducatie, en gericht naar de scholen van alle onderwijsnetten. Sinds 1987 heeft Studio Globo 

(fusie van Alians en KinderWereldAtelier) zich toegelegd op mondiale vorming en zo relevante ervaring en 
expertise opgebouwd. Sinds 1998 integreert Studio Globo zijn werking binnen de programmawerking van 
Komyuniti. SG stemt zijn werking af met en op het bewegings- en politiek werk van Broederlijk Delen, alsook op 
het Zuidluik. Ook BD integreerde haar scholenwerking in het onderwijsluik van Komyuniti . BD heeft een nog 

langere traditie en expertise in OE. 
De onderwijswerking richt zich vanuit regionale educatieve centra met een ruim aanbod naar alle doelgroepen 
van het formele onderwijscurriculum (basis-, secundair en hoger onderwijs) in heel Vlaanderen en Brussel. Via 
partnerschappen met CNCD-11.11.11, Entraide & Fraternité en Le Coron zijn er ook links met het Franstalige 

landsgedeelte. Voor het lopende programma bereiken we jaarlijks een ruim aantal begunstigden. Zie het 
voortgangsrapport 2015: 367.930 leerlingen, 245.732 scholieren, 2.257 studenten en 14.271 leerkrachten.  
 

3) COHERENTE OPBOUW VAN DE BEOOGDE RESULTATEN DIE BIJDRAGEN AAN HET GSK BELGIË 
De specifieke doelstell ing sluit aan bij de gemeenschappelijke strategische doelen van het GSK. De interventies 

zijn ondergebracht in 9 resultaten, over 3 categorieën verdeeld: aanbi eden – verankeren – verbeteren. 
 

Programma-resultaat “ONTWIKKELINGSEDUCATIE (OE) IN ONDERWIJSVERBAND”           draagt bij aan GSK België 

AANBIEDEN R1  Werkvormen voor OE in het basisonderwijs 

R2  Werkvormen voor OE in het secundair onderwijs 
R3  Vormingsaanbod OE voor de lerarenopleiding 

Werkmodellen voor OE 

aanbieden aan leerkrachten 
en scholen. 

B.1 

VERANKEREN R4  scholen stimuleren via nascholing leerkrachten 
R5  scholen stimuleren via campagne en beweging 
R6 scholen stimuleren tot solidaire scholen 

OE verankeren in onderwijs 
en capaciteits-versterking van 
onderwijs-actoren. 

B.1 

VERBETEREN R7  OE onderbouwen o.b.v. transversale criteria 

R8  OE kwalitatief onderbouwen door innovatie 
R9  OE communicatief onderbouwen en verbreden 

Het aanbod kwalitatief 

onderbouwen en verbreden. 

B.1 en B.2 

 
AANBIEDEN (resultaat 1-3) 
Met een grote diversiteit aan werkmodellen (begeleid, niet-begeleid, gekaderd in een campagne of als school -

/klasproject, als een korte impuls of binnen een breder traject) wil Komyuniti lerenden en onderwijsinstellingen 
sensibiliseren en activeren voor OE. Er is een specifiek aanbod voor leerkrachten van het basisonderwijs (R1) 
en van het secundair onderwijs (R2). Ook de toekomstige leerkrachten spreken we gericht aan (R3). In de 

werkvormen leggen we, vanuit de instap van het dagelijkse leven, l inken naar de eigen leefwereld en interesses 
van kinderen en jongeren. Ze weten zich verbonden en verwerven via het aanbod inzicht in het leven van 
mensen in het Zuiden en ongelijke kansen. We bieden hen een handelingsperspectief aan. Zo creëren we een 
voedingsbodem voor solidariteit. 

http://bit.ly/gemeenschappelijkkader
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Er is toenemende aandacht voor digitale werkmodellen of werkmodellen die digitaal verspreid worden, b.v. 

serious games zoals ‘Wie is het?’ en het leerplatform www.dewereldinjeklas.be voor de lerarenopleiding, 
actua-lessen, het ‘smoothie’-platform waar extra lesmateriaal voor leerkrachten terug te vinden is, via 
thematische websites en digibord-lessen. 
 

VERANKEREN (resultaat 4-6) 
Via een divers en praktijkgericht nascholingsaanbod stimuleren we het onderwijzend personeel tot het 
opnemen van hun rol in de ontwikkelingseducatie. De nascholing via onze IUEP-trajecten is al decennialang een 
zeer krachtige motor voor capaciteitsversterking, waarbij de nascholing ingebed is in een breder traject. De 

gehele schoolcontext heeft impact op de plaats van ontwikkelingseducatie in de klas en op school. Om die 
reden geven we niet enkel vorming aan individuele leerkrachten, maar werken we ook met schoolteams om OE 
te verankeren in de hele schoolcultuur . We stimuleren de scholen om ‘solidaire scholen’ te zijn. Dit gebeurt 

o.a. via campagne-impulsen van BD, via de actie ‘Saved by the Bell’ en het netwerk ‘Solidaire Scholen’. Dit zorgt 
voor uitstraling naar de ouders en de buurt. In functie van die verdergaande samenwerking met leerkrachten, 
zetten we samen met hen trajecten op in scholen, zoals de voorbije jaren b.v. trajecten ‘Kunst en Congo’ en 
‘Muziek en Congo’ voor lagere scholen en het traject ‘secondlife@school’ voor secundaire scholen. 
 

VERBETEREN (resultaat 7-9) 
Kwaliteitsbeleid en innovatie zijn belangrijke elementen om een onderwijswerking te onderbouwen. Weten-
schappelijke onderzoek verschaft inzicht in leerprocessen, onderwijseffecten, gedragsverandering en inhoude-
l i jke thema’s van ontwikkelingseducatie. We halen leerpunten uit eigen evaluaties en inzichten uit relevante 

(sectorale) studies (b.v. ‘Cartografie van WBS in het SO’).  
De transversale criteria gender en milieu krijgen hun plaats in ons kwaliteitssysteem. Dit genereert aandacht 
voor milieu in de productie van nieuwe werkmodellen en als inhoudelijk thema. We letten er op dat onze 

educatieve tools recht doen aan diversiteit en gendergerechtigheid (vrouwenrechten, de kwetsbare positie va n 
LGBTQI, het doorbreken van stereotype rollenpatronen, etc.). 
Bijzondere aandacht is er voor innovatie. Is er een continu aanbod (naar steeds nieuwe generaties) dan wordt 
dit aanbod permanent geactualiseerd en vernieuwd. Dit is in het beleid ingebouwd. 

We zetten in op communicatie met onze eerst doelgroep: de leerkrachten. De website is uitdrukkelijk naar hen 
gericht en nieuwsbrieven (b.v. e-globo) informeren de leerkrachten over nieuwe accenten in het aanbod en 
over interessante ideeën en visies inzake ontwikkelingseducatie. 

Via verbredende initiatieven worden we gevraagd om voor studenten uit het hoger onderwijs hun internatio-
nale ervaringen te omkaderen via vorming. Ook voor inleefreizen voor diverse groepen en de Info -cyclus van 
BTC worden deze vormingsmodules aangeboden. Er is ook vraag naar inhoudelijke input voor opleidingen die 
raakvlakken hebben met thema’s van ontwikkelingseducatie, b.v. duurzaam grondstoffengebruik voor de 

opleiding bouwkunde (bio- en landbouw). Dit draagt bij tot de mainstreaming van solidair wereldburgerschap 
in het hoger onderwijs. 
 
4) TRANSPARANTIE IN COMMUNICATIE EN INZET VAN MIDDELEN 

De communicatieve ondersteuning (R9) staat volledig in functie van het informeren/wegwijzen van de 
doelgroep leerkrachten. Scholen worden gestimuleerd tot solidariteitsbeleving. Binnen het ruime gamma aan 
mogelijke acties worden ook financiële acties aanbevolen ten gunste van mensen in het Zuiden. Er is daarbij 

binnen Komyuniti een strikt beleid ingeburgerd inzake het scheiden van de middelen (personele/financiële) die 
ingezet worden op fondsenwerving en op educatie. Uiteraard worden fondsenwervende acties niet voorgelegd 
voor subsidie. 
 

 
7.4.2 K01-B1 ONDERWIJS – Beschrijving van de DOELTREFFENDHEID 
 

Doorheen de realisatie van de beoogde resultaten, dragen we bij tot de operationele uitvoering van de in het 
GSK België opgesomde benaderingen (1). Verder zijn diverse beheersinstrumenten die we in praktijk brengen , 

een garantie voor het kunnen realiseren van onze specifieke doelstelling: doelgroepenbeleid (2), methodische 
aanpak (3), resultaatsgerichte benadering en risicobeheer (4), evaluaties (5), personeelsbeheer en 
werkorganisatie (6). 
 

  

http://www.dewereldinjeklas.be/
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1) OPERATIONALISERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BENADERINGEN IN HET GSK 
 

Benadering in GSK België Operationalisering in specifieke doelstell ing B1 Onderwijs  
B.1.1. Sensibil iseren en activeren van 

onderwijsinstellingen en lerenden 

R1-9 De hele specifieke doelstell ing is hierop gericht. Meest 

expliciet via de Resultaten 1-3 (aanbieden). 
B.1.2. Verankering in onderwijsinstellingen R4-6 De resultaten 4 tot 6 zetten uitdrukkelijk in op de 

verankering van OE in het onderwijs. 
B.1.3. Capaciteitsversterking van 

onderwijsactoren 

R4 Dit loopt als een rode draad doorheen de specifieke 
doelstell ing en is expliciet de doelstell ing van R4 

B.1.4 Structurele inbedding in het 
onderwijsbeleid 

R1-9 Zie verder bij punt 2 

B.1.5 Mainstreaming van WBS binnen de 

internationaliseringsdynamiek van 
het hoger onderwijs  

R5 
R9 

Zie in hst. 7.6., synergie nr. 2 

Specifieke vormingsmodules  

B.2.1. Het transformatief karakter van het 
aanbod duidelijk profileren 

R1-9 
R9 

Onze doelstell ing is specifiek gericht op een 
rechtvaardige en vreedzame wereld. De rechten-
benadering is het leidmotief. Komyuniti legt l inken met 

andere educaties. Zie daarvoor hst. 6 (aanbeveling 4). Dit 
gebeurt ook via diverse synergiëen (7.6.). 

B.2.2. Inzetten op het verduidelijken van 
de samenhang tussen educaties. 

R7 Deelname aan tal van overlegplatformen (zie 7.6.) 
Cf. ook synergieën 11 en 15. 

B.2.3. Inzetten op wetenschappelijk 
onderzoek. 

R8 Zoals aangegeven in het GSK België verloopt dit voor ons 
via deelname aan sectorinitiatieven hieromtrent. 

B.2.4. Eigen capaciteitsversterking Diverse Zie o.a. bij 7.6., synergie nr. 10. 
B.2.5. Transversale integratie van gender 

en milieu 

R7 Milieu en gender krijgen bijzondere aandacht bij de 

transversale criteria die de interventies onderbouwen. 
 

2) DOELGROEPENBELEID 
Er is sinds lang systematische aandacht voor kennis van de doelgroep door inbedding in het onderwijsmilieu, 
betrokkenheid van onderwijsactoren in de beleidsorganen en in de personeelsploeg (ervaren leerkrachten 
maken deel uit van de educatieve teams). Er wordt ingezet op kennis van en aansluiting bij onderwijsmethodes, 

eindtermen en leerplannen. 
We betrekken leerkrachten en lectoren via co-creatieprocessen in de ontwikkeling van nieuwe werkvormen en 
trajecten. Deze processen leiden tot capaciteitsversterking aan beide kanten. B.v.: het mondiaal maandblad 
‘Wereldreis’ wordt mee uitgewerkt door leerkrachten. Als return bieden wij ondersteun ing en nascholing aan. 

Daardoor doorstaan onze nieuwe leermiddelen de praktijktoets. Het onderwijs is vragende partij naar een 
ondersteunend aanbod om maatschappelijke thema’s aan te pakken. Wij spelen daar op in. Dit aanbod is 
veelgevraagd, cfr. het snel volgeboekt zijn van onze programmatie. De grote variëteit aan werkmodellen laat 

leerkrachten en scholen toe om zelf een keuze te maken voor het aanbod dat het beste aansluit bij hun 
pedagogische visie, aanpak, jaarplanning en doelstell ingen. Onze interventies zijn gericht op zelfwerkzaamheid 
en bouwen we ook uit als in-service vorming voor de leerkrachten. We treden op die manier niet-
plaatsvervangend op en zijn gericht op capaciteitsversterking die de multiplicatie van de doelstell ing beoogt. 
 

3) METHODISCHE AANPAK 
Hiervoor verwijzen we naar het erkenningsdossier (dec. 2014) van Studio Globo, m.n. naar hoofdstukken C.c) 
en C.d): blz. 18-22; 27-30. Daarin is  een globale strategie uitgewerkt: 

- overzicht van thema’s; sectoren en doelgroepen, de strategische aanpak  en keuze van de doelgroepen 
(keuze voor het werkveld onderwijs, prioriteit van de doelgroep kinderen & jongeren, centrale rol van de 
leerkracht als partner voor OE, integrale schoolbenadering). In de TOC wordt toegelicht hoe deze keuzes 
bijdragen tot de doelstell ing van ons programma ‘maatschappelijke verandering door duurzame ontwikkeling’. 

- interventiekader voor doelmatige aanpak en karakteristieken van de gehanteerde werkvormen; 
- de samenhang van de verschillende interventies via een solidariteitscontinuüm waarbij de onderscheiden 

fasen (leren ↔ participeren ↔ organiseren ↔ socialiseren ↔ politiek vertalen) niet l ineair, maar in een 
cyclische benadering vervat zitten: elke fase biedt een instapmogelijkheid. 

 

4) RESULTAATSGERICHTE BENADERING EN RISICOBEHEER 
Het resultaatsgericht beheer van Komyuniti bepaalt hoe omgegaan wordt met de drie planningscycli: de 

strategische cyclus (10 jaar), de programmacyclus (5 jaar) en de operationele jaarcyclus. In elke cyclus wordt 
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rekening gehouden met de vier fasen: planning, uitvoering en opvolging, evaluatie en bijsturing. De processen 

hiervoor zijn uitgetekend. Ook wordt voorzien in bijbehorende instrumenten (indicatoren, indicatorprotocollen), 
en de informatiesystemen voor registratie en verzameling van resultaatsgegevens. Dit beleid zal begin 2017 
geactualiseerd worden, rekening houdend met de programmacyclus die nu vijf jaar duurt, en programma -

evaluaties die zich concentreren in jaar 3 en jaar 5 van het programma. De resultaatsgerichte benadering en 
praktijk van bijsturing onderbouwen de doeltreffendheid. De resultaatsgerichte benadering werd in 2015-2016 
gekoppeld aan het meer uitgewerkte kwaliteitsbeheer. Daarin zijn twee luiken voorzien: het beheer en de 
verbetering van processen, en het risicobeheer. 
 

5) LEERPUNTEN UIT EVALUATIES 

Er is een beleid van interne evaluaties, aangevuld met extern onderzoek. Uit voorgaande evaluaties 
(programma 2014-2016) nemen we b.v. deze leerpunten mee: 
• Uit onderzoek (2015) van CEGO (KUL), naar het effect van niet-begeleide leermiddelen, leren we dat we 

bepaalde ambitieuze doelen niet kunnen garanderen als we de materialen niet zelf begeleiden. Het hangt af 
van de leerkracht: staat die achter de visie, hoe gaat die met het materiaal aan de slag, hoeveel ti jd besteedt 
die aan het project, …? Dit bevestigt dat we moeten inzetten op nascholing (R4).  
Tweede vaststell ing is het spanningsveld tussen ‘gesneden brood’ (verregaand uitgewerkte materia len) en 

zelfwerkzaamheid. Leerkrachten zijn heel tevreden over het aanbod. Een grotere betrokkenheid bij 
leerkrachten en leerlingen kan nog meer leereffect teweegbrengen. 

• De effectevaluatie van de inleefateliers van het afgelopen schooljaar (2015-2016) bevestigt de bevindingen 
uit eerdere vergelijkbare onderzoeken (2011-2012 / 2004). Globaal is er een zeer grote tevredenheid van de 

leerkrachten. Een leerpunt is het groeipotentieel voor het betrekken van ouders. Leerkrachten en scholen 
zijn hiervoor gemotiveerd en ondernemen voorzichtige stappen. Deze ondersteunen, biedt kansen. 

 

6) PERSONEELSBEHEER EN ORGANISATIE VAN DE OPERATIONELE WERKING 
Gezien de klemtoon op vormingswerk is de rol van het educatief personeel cruciaal voor het welslagen van de 

beoogde resultaten. Daarom zijn de door de organisaties uitgewerkte hrm-instrumenten van groot belang. 
Hiervoor verwijzen we naar het dossier voor onze NGO-erkenning (zie daar in hst. C.a), blz. 7-11). 
Voor het realiseerbaar maken van de specifieke doelstell ing is ook de werkorganisatie van groot belang. De 
onderwijswerking van BD en SG wordt centraal afgestemd. Er is nationale sturing en afstemming op regionaal 

vlak. De gezamenlijk onderwijswerking van BD en SG wordt gecoördineerd door de Komyuniti Werkgroep 
Onderwijs. Taken worden verdeeld en gezamenlijke projecten opgevolgd. Verder is er, vanuit een duidelijke 
taakverdeling, sturing door de eigen structuren van de samenwerkende partners: 

- Team onderwijswerking van BD: 5 deeltijdse regionale medewerkers en een nationale stafmedewerker. In 
de regio’s zijn er ook vrijwill igers-promotoren. Elke regionale medewerker kan ook buiten de eigen regio 
meewerken aan projecten. Er wordt tijd gemaakt voor sterke aanwezigheid in scholen. Er is afstemming 
met de andere werkcellen van de Dienst Noord in BD (jongeren, lokale groepen, communicatie) via een 

maandelijks teamoverschrijdend overleg. De educatieve werking vraagt een stevige logistieke 
ondersteuning voor de verdeling van campagnematerialen naar de scholen. 

- Studio Globo heeft voor het basisonderwijs - omwille van de residentiële werking met inleefruimten – zes 
regionale teams. De werking secundair onderwijs, met ambulante werkvormen, heeft één nationaal team. 

Afstemming tussen alle teams gebeurt op een maandelijks coördinatorenoverleg. Trimestrieel is er een 
‘interteamdag’ met o.a. collectieve interne vorming. Nieuwe medewerkers krijgen een introductie met 
stages bij activiteiten van andere afdelingen. Medewerkers nemen deel aan studiedagen binnen of buiten 

de sector. Elk jaar in april-mei wordt de operationele planning voor het volgende school jaar opgesteld: 
kalenderafstemming en richtnormen voor het aantal te realiseren activiteiten; bepaling van grotere 
gezamenlijke initiatieven, met werkpunten en bepaling verantwoordelijken; oprichten van horizon tale 
werkgroepen met opdrachtomschrijving, enz. 

 
7.4.3 K01-B1 ONDERWIJS – Beschrijving van de DUURZAAMHEID 
 

Duurzaamheid van de werking wordt gegarandeerd door de inbedding, zowel in de sector van de ontwikkelings -
samenwerking als in het onderwijsmilieu en door de zorg voor de kwaliteit van de werking. Hiervoor zijn de 

aandacht voor transversale criteria en voor innovatie een troef. 
 

IMPACT EN LEEFBAARHEID VAN DE INTERVENTIES 

Een ruime en permanente praktijk zorgt voor continuïteit in het aanbod. In het werkveld onderwijs bereiken we 
op structurele wijze toekomstige generaties, zonder onderscheid, en dus niet enkel de reeds geïnteresseerden. 
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Er stromen telkens nieuwe generaties kinderen in, zodat de doelgroep zich permanent vernieuwt.  

De inbedding in het onderwijsveld versterkt de leefbaarheid. De jarenlange ervaring die Komyuniti heeft 
opgebouwd wordt door onderwijsactoren, beleidsmakers en andere CMO’s sterk gewaardeerd. Impact wordt 
bekomen door ook in te zetten op capaciteitsversterking van leerkrachten, pedagogische begeleiders, 

lerarenopleiders… Zij worden toegerust met de nodige competenties om zelf vorm te geven aan ontwikkelings -
educatie in hun praktijk. Onze werkmodellen zijn een ondersteuning. De IUEP zijn, sinds 1987, een sterk voor -
beeld van de correlatie tussen werkmodel en capaciteitsversterking. Door permanente innovatie, aanslu iten bij 
maatschappelijke en onderwijstendensen, afstemming met onderwijsactoren en partners in het Zuiden  blijft dit 

concept erg actueel en sterk geapprecieerd door het onderwijsveld. In juni zijn alle trajecten voor het volgende 
schooljaar reeds volzet, wat een indicator is van de appreciatie voor onze werking en de leefbaarheid ervan 
onderstreept. 
 

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE 
Binnen Komyuniti is nagedacht over hoe een exitstrategie, gerelateerd aan de samenwerking met partners (in 
het Zuiden), het Noordluik kan inspireren. Een eenvoudige transpositie is niet mogelijk. In de partnerlanden is 
de werking gericht op de versterking van de lokale ontwikkelingsactoren, in België zijn we zelf een ontwikke-

lingsactor. We werken daarom eerder aan een duurzaamheidsstrategie in relatie tot de eigen rol . 
Op organisatieniveau wordt de werking naar de directe doelgroepen (leerkrachten in opleiding, leerkrachten in 
functie) duurzaam uitgebouwd via een operationele strategie, met o.a.: 
· het prioritair investeren in de motivering en toerusting van de directe doelgroep (leerkrachten). 

· Het eigen initiatief, creativiteit en zelfwerkzaamheid van de directe doelgroep respecteren, ondersteunen 

en vooral bevorderen.  

· Inspelen op de vraag van de scholen naar input om rond maatschappelijke thema’s te werken. 

· Inbedding in onderwijs is een criterium bij de rekrutering van nieuwe medewerkers. 

· Tijdig vernieuwen van het aanbod, met aandacht voor evoluties en tendensen. 

Daarnaast draagt Komyuniti bij aan het institutionele niveau b.v. door samenwerking met onderwijsnetten en 
pedagogische begeleidingsdiensten, door inbreng in leerplancommissies, of door samenwerking met uitgevers 
van leerboeken. Uiteraard moet dit op het niveau van de het geheel van de sector worden aangepakt.  
 
7.4.4 K01-B1 ONDERWIJS – Beschrijving van de DOELMATIGHEID 
 

Om antwoord te geven op de verwachtingen en vragen van de doelgroep beoogt dit programma continuïteit 

tegenover het vorige programma, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit kan enkel als het budget volgt. In plaats 
van de gewone stijging van de kosten te volgen, hielden we reeds rekening met de globale budgettaire context.  
We werken vanuit een cultuur van kostenbeheersing. Het ontplooien van een gemeenschappelijk programma 

is kosten-drukkend, temeer omdat ook samengewerkt wordt op logistiek vlak. Voor de werkingskosten zijn er 
standaarden bepaald. Procedures l iggen vast in een financieel handboek. De logistiek verantwoordelijke ziet 
toe op prijszetting en zorgt voor de prijsvergelijkingen en offertes. Voor het definiëren van de personeelsinzet 
zijn bestuurlijk normen vastgelegd. Daarbij is er een correlatie tussen het gerealiseerde bereik en de hoogte 

van het personeelsvolume: de vaste equipes van educatieve medewerkers (basisbezetting), die instaan voor 
creatie van de leermiddelen, de uitdieping van de pedagogische visie en concepten en de begeleiding van 
leerkrachten en scholen, worden aangevuld met tijdelijke begeleiders. Hun aantal en werktijd wordt bepaald 
door het aantal sessies dat door scholen wordt geboekt. 
 

Kenmerkend voor het budget: 
- Werkingsbudget voor innovatie: voor de kernwerking van de inleefateliers is een beleid bepaald waarbij de 

decors van de inleefruimten in principe om de tien jaar grondig worden vernieuwd en het lespakket voor 
voorbereiding en nawerking om de vijf jaar. Tussenin zijn er beperktere actualiseringen. Opmerkelijke 

innovatie is een volledig nieuw concept met een mobiel inleefatelier dat jaarlijks in een andere regio een 
‘pop up’ versie krijgt. Er is ook budget voorzien voor de verdere evolutie naar digitale leermiddelen. 

- Eigen aan vormingswerk is de personeelskost de belangrijkste kost. Voor het uitwerken van professionele 
leermiddelen, trajectmatige samenwerking met leerkrachten en onderwijsactoren, het geven van 

nascholing, zijn de educatieve medewerkers en de pedagogische staf de bepalende factor voor de 
doeltreffendheid van een resultaatsgerichte werking. Naast deze specificiteit, die samenhangt met de aard 
van de interventies (vormingswerk), bepaalt ook het ruime karakter en de brede uitvouw van het aanbod 

de grootte van de personeelsinzet. De specifieke werkvorm IUEP (traject inleefateliers) is 
personeelsintensief. Dit hangt samen met zijn impact en katalysatorfunctie. 
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OVERZICHT VOORNAAMSTE MIDDELENINZET VOOR B1 ONDERWIJS 

INVESTERINGEN 
R1-9 · Bas isuitrusting voor educatieve equipes (o.a. hardware, apparatuur,…), vervangingen, … 

· Apparatuur en hardware voor educatieve tools (beamers, digiborden, …). 

R1-R6 · Infrastructuur voor digitale leermiddelen (voor online-lessen, platformen, …) 
R6 · Realisatie nieuwe website voor schoolbellenactie ‘Saved by the Bell’ – SDG4 
R8 

 
· Aanpassing en vernieuwing van decors inleefruimten (IUEP) 

· Geplande grote vernieuwingen aan decors van inleefruimten (IUEP): Congo, … 

· Vol ledig nieuw mobiel inleefatelier voor doelgroep ‘jonge kind’ 

R9 · Kosten voor onderhoud of vernieuwing van website leerkrachtencommunicatie 

WERKINGSKOSTEN 
R1-R9 · Huurgelden voor gebruik vormingslokalen educatieve centra + overige kosten (b.v. EGW, onderhoud, …).  

· Kosten voor de werkplekken van de educatieve teams. 
· Kosten voor telefonie, briefwisseling, e-mail, … van de educatieve teams 

· Kopie- en printkosten 

· Verplaatsingskosten: werkvergaderingen, werkgroepen, vertegenwoordigingen, contacten met doelgroep en 
begeleiden van vormingen, workshops of andere activiteiten in de scholen. 

· Aankoop van documentatiemateriaal voor inhoudelijke uitwerken van het aanbod. 
· Volgen van studiedagen en interne vorming. 

· Vergader- en onthaalkosten voor teamvergaderingen, vormingen en evenementen 

· Organisatiekosten voor evenementen 
R1 · Aankoop van gebruiksgoederen voor en onderhoud en herstelling van inleefateliers, buurtwandelingen, 

workshops en uitleenkoffers. 
· Aankoop van tweedhandsmaterialen en authentieke voorwerpen in themalanden in het Zuiden voor de 

inrichting van de decors van de inleefruimten en andere leermiddelen (b.v. mediapakketten). 
· Jaarlijkse bijdrukken educatieve fiches en werkmaterialen (b.v. lesmateriaal voor SuperWereldMol, India, …) 

· Jaarlijkse hosting, licenties en onderhoud voor educatieve websites 
· Diverse benodigdheden voor de ontwikkeling van educatieve modellen en leermiddelen: lespakketten, 

mediamaterialen, ti jdschrift ‘Wereldreis’, enz.: redactiekosten, aankoop foto’s, lay-outkosten, drukwerk… 

R2 · Kosten voor de ontwikkeling van multimediale workshops, lespakketten, actua-lessen, online-lessen en 
webquests voor SO (redactiekosten, foto’s, filmrechten, lay-out, drukwerken, tools, …) 

· Kosten voor ti jdelijke animatoren, ingezet via een uitzendkantoor. 

· Aankoop van voorwerpen en gebruiksgoederen voor workshops, animaties en events. 

R3 · Kosten voor redactie, vormgeving en drukwerk van brochure voor de lerarenopleiding   
· Jaarlijkse hosting, licentie en onderhoudskosten voor de digitale leerplatform voor de lerareno pleiding 

R5 · Kosten voor aanmaak van onderwijsmaterialen bij de campagnes: campagne-dvd voor scholen, fotoset 
kleuteronderwijs, brochure basisonderwijs, (digitale) lesmaterialen secundair onderwijs.  

· Kosten voor uitwisselingsinitiatieven Noord-Zuid in de secundaire scholen. 

R6 · Kosten voor educatieve modellen en werkinstrumenten voor schoolbellenactie ‘Saved by the bell 
· Kosten voor een blog-module voor opvolgingsgesprekken en netwerking ‘solidaire scholen’ 

R8 · Reeds geplande grotere realisaties van nieuwe educatieve producties: lespakket ‘Congo’, ‘Achter  de Muur’, 
‘Guatemala’ + nog te concretiseren realisatie voor 2020-2021. 

R9 · Middelen voor communicatie met doelgroepen: website, informatiebrochures, folders, digitale nieuwsbrief. 

· Educatieve materialen voor de vormingsmodules voor de internationalisering  in het hoger onderwijs, BTC-
infocyclus en doelgroepen die naar het Zuiden trekken. 

PERSONEEL (bij operationele kosten) 

Personeel wordt ingezet op de nationale coördinatie en in 7 educatieve centra, verspreid over Brussel en heel 
Vlaanderen. Een substantieel deel van de personeelsinzet wordt buiten de DGD-financiering gehouden en 
gerealiseerd met andere financieringsbronnen. 

Functies educatieve werking per resultaat VTE VTE in DGD 

R1 3 educatieve medewerkers begeleiding leermiddelen - regionaal 2,20 2,10 

 1 educatief medewerker mondiaal leerkrachtentijdschrift (Wereldreis)  0,50 0,50 

 7 educatieve medewerkers begeleiding IUEP – verspreid over regio’s 5,20 5,20 

 2 logistiek medewerkers abonnementen en werkvormen 0,90 0,90 

 Deeltijdse tijdelijke begeleiders inleefateliers IUEP 0,90 0,80 
 subtotaal R1 9,70 9,50 

R2 3 educatieve medewerkers leermiddelen ontwikkeling en begeleiding 2,40 1,20 

 Deeltijdse tijdelijke begeleiders workshops in secundaire scholen 0,35 0,35 
 subtotaal R2 2,75 1,55 
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R3 Nationale coördinatie vormingsaanbod lerarenopleiding 0,05 0,05 

 Educatief medewerker vormingsaanbod lerarenopleiding BASO 0,10 0,10 

 7 educatieve medewerkers ontwikkeling en begeleiding vorming 
lerarenopleiding BAKO en BALO, verdeeld over de regionale centra 

3,70 1,90 

 subtotaal R3 3,85 2,05 

R4 Nationale coördinatie van de nascholing 0,10 0,10 

 Educatief medewerker nascholing voor secundaire scholen 0,90 0,90 

 7 educatieve medewerkers nascholing voor basisscholen, verdeeld over de 
regionale educatieve centra 

5,40 4,80 

 subtotaal R4 6,40 5,80 

R5 Stafmedewerker BD-onderwijsbeleid, nationale s taf 1,00 1,00 

 5 educatieve medewerkers campagne en beweging op school, verdeeld over 5 
regionale diensten (voor 75%) 

2,50 1,88 

 subtotaal R5 3,50 2,88 

R6 Deeltijdse projectmedewerkers Saved by the bell en solidaire scholen 0,90 0,40 

R7 Deeltaak agogisch beleid transversale cri teria (oa milieu en gender)  0,25 0,25 

R8 Deeltaak nationale coördinatie innovatie leermiddelen 0,30 0,30 

 7 educatieve medewerkers met deeltaak innovatie, ontwikkeling nieuwe 
leermiddelen, verspreid over de regionale educatieve centra 

3,00 2,20 

 subtotaal R8 3,30 2,50 

R9 Nationale coördinatie communicatie naar scholen 0,30 0,30 

 Communicatiemedewerker nieuwsbrieven en website leerkrachten 0,50 0,50 

 Regionale medewerkers communicatie met scholen + verbredingsactiviteiten 1,10 0,80 

 Educatief medewerker vormingsaanbod interculturele tra ining 0,40 0,40 

 Medewerker activiteiten andere doelgroepen 0,30 0,00 
 subtotaal R9 2,60 2,00 

Totale operationele personeelsinzet (SG+BD) voor specifieke doelstell ing B1  33,25 26,93 
 

MIDDELEN VOOR DE BETROKKEN PARTIJEN 
LE CORON 
SPOOR ZES Werking R5 Productiekosten handleiding en werkboekjes voor basisschoolproject. 

Personeel R5 Deeltijdse educatieve medewerker voor realisatie project 

 

 
7.5 K01-B1 ONDERWIJS – Beschrijving van de PARTNERSCHAPSSTRATEGIE 
 

ALGEMEEN 
Samenwerking zien we als zoeken en benutten van synergiëen met andere actoren i .f.v. het realiseren van tools 

voor het uitvoeren van de doelstell ingen. Dit kan op punctuele basis, ad hoc, of op structurele basis, waarbij 
gradaties mogelijk zijn. Samenwerkingsprojecten vragen goede afspraken, vertaald in overeenkomsten. 
Netwerking zien we als het positioneren in het samenspel van stakeholders en de inbedding in de context van 
het werkveld waarin we opereren. Inbedding in het onderwijsveld en institutionele samenwerking, zorgen ervoor 

dat SG en BD als partners worden beschouwd door leerkrachten, scholen en onderwijsinstanties. 
 

BETROKKEN PARTIJ LE CORON met werking LE VILLAGE DU MONDE 
 
(volledige stuk over samenwerking met betrokken partij is geschrapt (historiek, rol en aansluiting bij specifieke 
doelstell ing, financiële afspraken, perspectieven) 

 
 

BETROKKEN PARTIJ SPOOR ZES 
De keuze voor het partnerschap met Spoor ZeS (Chirojeugd Vlaanderen) is historisch gegroeid en door een 
lange praktijk van samenwerken stevig verankerd. Spoor ZeS verzorgt jaarlijks in het kader van de campagne 

van Broederlijk Delen een aanbod voor het basisonderwijs. Een gemengde werkgroep van medewerkers van 
Spoor Zes, Broederlijk Delen en Studio Globo, aangevuld met vrijwilligers -referenten van de doelgroep 
(leerkrachten basisonderwijs), werken jaarlijks een passend aanbod uit. De leden van de werkgroep brengen 
vanuit verschillende invalshoeken expertise samen waardoor er extra synergie groeit.  
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De extra bijdrage van Spoor Zes (als actor uit het jeugdwerk) is haar competentie inzake creatieve werkvormen 

die de inhoudelijke thema’s van onze campagnes op een laagdrempelige wijze introduceren bij de 
doelgroepen. Ook voor het betrekken van vrijwill igers heeft deze dienst expertise. Samenwerking met Spoor 
ZeS draagt dan ook bij aan de uitbouw van “beweging maken in het onderwijs”…  

De samenwerking in 2017-2021 voorziet in een jaarlijkse financiële bijdrage van Broederlijk Delen aan Spoor 
ZeS voor aanmaak van het educatieve aanbod. De samenwerking wordt geregeld door een 
samenwerkingsovereenkomst. 
 

BETREKKEN VAN PARTNERS UIT DE PARTNERLANDEN 
De input van Zuidpartners is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met onze transversale criteria, nl. dat 

leermiddelen juiste en actuele informatie moeten bevatten, vanuit het dagelijkse leven van mensen vertrekken 
en niet uitsluitend op problemen focussen (zie: Voorbij de Kleuren, 2015). Bij uitwerking van een nieuw 
leermiddel is er overleg met de Zuidpartners  (dienstreis) en terugkoppeling na realisatie.  

Toelichting over onze partnerstrategie (o.a. legitieme informatie wederkerigheid,…): zie ToC, de punten 1 en 7. 
Vertegenwoordigers van partnerorganisaties die BD voor de campagne naar Vlaanderen uitnodigt,  komen in 
diverse scholen. We organiseren voor secundaire scholen inleefverblijven bij partners en stimuleren uitwisse-
lingsinitiatieven tussen leerkrachten (b.v. met een school in Peru). We betrekken diasporaverenigingen bij de 

werking (b.v. Congolese gemeenschap in Antwerpen). En voor ons educatief beleid zoeken we uitwisseling met 
homologen in het Zuiden, zo momenteel b.v. rond het thema ‘leren en werken’ met een partner in Peru.   
 
 

 
 
 

 
7.6 K01-B1 ONDERWIJS – BESCHRIJVING VAN SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 
 

Synergiën nrs. 3 en 14  werden geschrapt door de samenwerkende partij (Memisa / Entraide & Fraternité)  
 
 

Operationele synergie 
 

1 Studio Globo en Welzijnszorg (WZZ) 

Situering Bij resultaat 3 en 8. Sluit aan bij GSK België B.1 en B.2 

Doelstell ing Realiseren van een vormingsprogramma voor de lerarenopleiding (R3) en een nieuw lespakket 
(R8) waarin de effecten van de globale kloof van groeiende ongelijkheid (parallel wereldwijd en 

in onze eigen samenleving), wordt geanalyseerd en leidt tot inzichten en gedragsverandering. 

Rollen en  
taken 

SG zorgt voor de pedagogische aanpak. WZZ brengt expertise over armoedethema binnen en 
geeft feedback op de uitwerking van leermiddelen en betrekt ervaringsdeskundigen. 

Middelen Geen financiële bijdragen. Er is een afsprakennota o.a. over een jaarlijks formeel overleg en 
over de personeelstijd die beiden voor deze samenwerking voorzien. 

 

2 Broederlijk Delen en Dierenartsen Zonder Grenzen 

Situering Bij resultaat 5. Sluit aan bij GSK België B.1 en B.2 

Doelstell ing Studenten H.O. landbouw/veeteelt en de dierenzorg ontwikkelen kennis en vaardigheden ivm 
mondiale uitdagingen. Ze zijn zich bewust van hun rol binnen het landbouw- en 
voedselsysteem, en zij handelen ten gunste van de doelstell ingen van duurzame ontwikkeling. 

Rollen en  

taken 

Gezamenlijk aanbod voor studenten uit de hogescholen voor agro-en biotechnologie in 

Vlaanderen. Meerwaarde is de eerste aanspreekpunten te worden voor de opleidingen "agro - 
biotechnologie" die mondiale aspecten willen integreren in hun cursussen of op de campus. Het 
aanbod wordt samen met hen ontwikkeld. Het gaat om drie type activiteiten: op de campus 
rond een centraal thema (1); bezoek en getuigenis van vertegenwoordigers van de partners in 

het Zuiden (2); vormingstraject met een inleefreis in een partnerland in het Zuiden (3). 

Middelen Samenwerkingsovereenkomst met afspraken over inbreng: BD: 14.000€ - DZG 14.000€ 
  

3 Broederlijk Delen, Studio Globo en Memisa 

 Synergie gaat niet door, op aangeven van Memisa (schrapping omwille van verminderde 

subsisdie) 
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Organisatorisch/logistieke synergie 
 

4 Studio Globo en Kinderrechtenhuis (KRH) 

Situering Bij resultaat 4. Sluit aan bij GSK België B.1 

Doelstell ing Integreren van het educatief aanbod van KRH in SG n.a.v. stopzetting van deze vzw KRH 
(Alken). Samen nagaan hoe de werkvormen en doelgroepen kunnen doorgegeven worden en 
ingepast worden in het pedagogische beleid en aanbod ontwikkelingseducatie van SG. 

Rollen en  
taken 

In een overgangsfase leert KRH de materialen aan SG kennen. Na 2 jaar neemt SG deze (o.a. 
een tentoonstelling over Malala Yousafzai) over en biedt ze aan de doelgroepen aan. 

Middelen Samenwerkingsovereenkomst 
 

5 Studio Globo en educatieve uitgeverij Die Keure 

Situering Bij resultaat R6. Sluit aan bij GSK België B.1 

Doelstell ing ‘Saved by the bell’ brengt jaarlijks, n.a.v. de Internationale dag van de leraar (5 okt.), onderwijs 
als hefboom voor ontwikkeling onder de aandacht, met nadruk op de rol van leerkrachten in  

OE. De baseline van Die Keure, is ‘Onderwijs doet er toe’. In het kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, wil dit bedrijf de boodschap van Saved by the bell mee uitdragen. 

Rollen en  
taken 

Die Keure Educatief zorgt voor vormgeving en drukwerk van de materialen die de educatieve 
schoolbellenactie Saved by the bell ondersteunen (druk affiche en flyer, lay-out + druk 
brochure BaO, mailing naar alle scholen). 

Middelen Steun in natura aan SG. Principieel akkoord voor programmaperiode 2017-2021. 
 

6 Studio Globo en KT-Scholengroep Hasselt 

Situering Bij resultaat R6. Sluit aan bij GSK België B.1 

Doelstell ing Samenwerking rond het concept ‘brede school’ waarbij initiatieven worden genomen die een 
uitstraling hebben naar de multiculturele buurt waarin de school gevestigd is. 

Rollen en  

taken 

SG geeft vorming aan de leerkrachten van de school en ontwikkelt bijbehorende 

werkmaterialen voor het uitbouwen van hun school tot ‘brede school’. Dit concrete project in 
Hasselt is voor SG een labo om dit concept doorstraling te geven binnen heel haar werking. De 
KT-scholengroep werkt concreet in de buurt  en stelt een lokaal ter beschikking aan SG om er 
haar vormingsactiviteiten voor leerkrachten uit heel de regio te organiseren. 

Middelen Gebruiksovereenkomst ivm het gebruik van de lokalen. 

Samenwerkingsovereenkomst i.v.m. de inhoudelijke samenwerking. 
 
 
 

Informatie-uitwisseling en thematische synergie 
 

7 Overleg in de sector: Platform MOVO en SDG-werkgroep Onderwijs 

Actoren BD, SG, NGO-federatie, 11.11.11,en alle l id-NGO’s met een scholenwerking (platform MOVO) 

Situering Bij alle resultaten. Sluit aan bij GSK België B.1 en B.2 

Doelstell ing Platform MOVO is een open forum voor ontmoeting, uitwisseling en netwerking waar op alle 
ANGS met een werking in het Nederlandstalig onderwijs worden uitgenodigd. Doelstell ing : (1) 
Capaciteitsversterking van scholenwerkers, via uitwisseling en vorming, vooral gebruik makend 

van intern opgebouwde expertise; (2) Stimuleren en facil iteren van synergie en 
complementariteit /onderlinge afstemming op gebied van aanbod naar scholen; (3) 
Beïnvloeding van onderwijsbeleid 

Rollen en  
taken 

Koepel 11.11.11 coördineert het platform MOVO. 
BD en SG nemen actief deel aan het platform alsook aan 2 deelwerkgroepen: 

· Subgroep onderwijsbeleid: positionering en beïnvloeding van het onderwijsbeleid 

· Overlegplatform Hoger Onderwijs : uitwisseling best practices en afstemming van het 

aanbod (mapping activiteiten/ thematisch georiënteerd aanbod) 
Komyuniti neemt ook deel aan de SDG-werkgroep ‘Onderwijs’ van 11.11.11. die de 
samenwerking coördineert om de agenda 2030 te doen leven binnen het onderwijs. 

Middelen Maakt deel uit van de werking van de ngo-federatie en koepel. 
BD en SG betalen lidgeld aan de koepel en de ngo-federatie. 
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8 Broederlijk Delen, Studio Globo en Kleur Bekennen (Kl.B) 

Situering Bij diverse resultaten. Sluit aan bij GSK België B.1 en B.2 

Doelstell ing OE en solidair wereldburgerschap een stevige plaats geven in het NL onderwijs. Onderlinge 
afstemming i.f.v. het bevorderen van de complementariteit en wederzijdse versterking. 

Rollen en  

taken 

Kl.B. stimuleert scholen om het aanbod van aanbieders van OE en WBS, waaronder Komyuniti 

te gebruiken. Komyuniti scholen naar de projectoproepen voor ondersteuning door Kl.B. 
Verder heeft SG, samen met Djapo, een jaarlijks overleg met Kl.B. voor informatie-uitwisseling 
i.f.v. het versterken van complementariteit en detecteren van samenwerkingsmogelijkheden. 
Studio Globo werkt ook mee in de kwaliteitscommissie van Kleur Bekennen. 

Middelen Geen, wel personeelstijd 
 

9 Studio Globo en CNCD 

Situering Bij resultaat 1. Sluit aan bij GSK België A.2 en B.2 

Doelstell ing Uitwisselen over educatieve strategie voor mondiaal ti jdschrift voor het basisonderwijs. 

Rollen en  
taken 

Sinds 2011 werken SG en CNCD samen voor de verspreiding in het FR landsdeel van de lesbrief 
Wereldreis, gekoppeld aan de Wereldkalender van 11.11.11. Beiden werken aan vernieuwing 

van het tijdschrift met aparte redactionele l i jnen, rekening houdend met de verschillende 
context in beide taalgebieden. CNCD en SG zullen uitwisselen over de vernieuwing en good 
practices delen, via een jaarlijks overleg over de tijdschriften en de pedagogische concepten. 

Middelen Geen, wel personeelstijd 
 

10 Studio Globo, Le Coron, Le Partenariat (Lille, FR), Stichting Wereldpaviljoen (Venlo, NL) 

Situering Bij resultaat 1 en 4. Sluit aan bij GSK België B.2 

Doelstell ing Uitwisselen over de praktijk van het leermiddel ‘inleefatelier’ en van daaruit elkaar versterken 
in de verdieping en vernieuwing van de methode. 

Rollen en  
taken 

Partners in FR en NL bouwden inleefruimten (over Senegal en Nicaragua) naar het model van 
Studio Globo. De vier partners wisselen uit over de methode van de inleefateliers. Er wordt 

samen gezocht naar mogelijke (verdere) Europese s amenwerking. 
Middelen Geen financiële transfers. Elk zet eigen personeel in voor deze samenwerking. 
 

11 Studio Globo en WWF 

Situering Bij resultaat 2. Sluit aan bij GSK België B.1 en B.2 

Doelstell ing Via de website www.climatechallenge.be gespecialiseerd educatief materiaal rond 

klimaatgerechtigheid uitwerken voor en aanbieden aan secundaire scholen. 
Rollen en  

taken 

Samenwerking sinds 2010 op basis van complementariteit: WWF neemt als eerste invalshoek 

de gevolgen van de klimaatverandering voor  flora en fauna en Studio Globo voor de mensen in 
het Zuiden. VUB-Erasmushogeschool werkt ad hoc mee voor de wetenschappelijk onderbouw. 
WWF is projectleider en host de website, doet de organisatie van events en begeleidt de 

Franstalige scholen. Studio Globo werkt in grote mate het didactisch materiaal, begeleidt de 
Nederlandstalige scholen en doet de didactische omkadering van events. 

Middelen Er is een samenwerkingsovereenkomst over de aanvullende financiering van het project 
‘Climate Challenge’, vanuit FOD Leefmilieu. 

 
 

Complementariteit 
 

12 Broederlijk Delen, Caritas Internationaal, Studio Globo en KIJO-Solidariteit 

Situering Bij diverse resultaten. Sluit aan bij GSK België B.2 

Doelstell ing Afstemmen van de verschillende solidariteitsacties naar de scholen en uitwisseling over de 
complementaire invalshoeken van de verschillende leden van het overleg. 

Rollen en  

taken 

KIJO-Solidariteit is een overlegorgaan binnen het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede (NRV), 

waaraan o.a. BD, Caritas Internationaal, SG en Katholiek Onderwijs Vlaanderen deelnemen. Het 
secretariaat van NRV facil iteert het overleg. Elk l id brengt zijn werking en jaarlijkse initiatieven 
in en er zijn afspraken over periodes van de campagnes naar de scholen. Er wordt ook een 
jaarlijkse studiedag georganiseerd waar in actuele concepten, die voor alle 

solidariteitsorganisaties relevant zijn, worden uitgediept. 

Middelen Geen 
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13 Studio Globo en Djapo 

Situering Bij resultaten 1 tot 4. Sluit aan bij GSK België B.2 

Doelstell ing Ifv van complementariteit en kunnen doorverwijzen, op de hoogte blijven van (vernieuwingen) 

in elkaars werking. We stemmen af en maken afspraken over wederzijdse versterking. 

Rollen en  
taken 

Jaarli jks overleg met afstemming over de werking en afspraken over de taakverdeling. 
Er is ook een gezamenlijk een overleg met Kleur Bekennen. 

Middelen Geen 
 

14 Broederlijk Delen, Studio Globo en Entraide & Fraternité 

 Synergie gaat niet door, op aangeven van Entraide & Fraternité (schrapping omwille van 
verminderde subsidie) 

 

15 Broederlijk Delen, Studio Globo en Pax Christi Vlaanderen 

Situering Bij resultaat 6. Sluit aan bij GSK België B.2 

Doelstell ing Een link leggen tussen ontwikkelingseducatie en vredeseducatie. 

Rollen en  
taken 

Jaarli jkse inhoudelijke uitwisseling om o.a. te concretiseren welke educatieve modellen in het 
kader van de jaarlijkse vredesweek (in september) aan scholen kunnen aangeboden worden. 

Middelen Geen, wel personeelstijd 
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8. BELGIE – SPECIFIEKE DOELSTELLING K01-B2 BEWEGING 

 
8.1 K01-B2 BEWEGING – FICHE VAN DE DOELSTELLING 
 

specifieke doelstelling Verbreding en vernieuwing in Vlaanderen en Brussel van het maatschappelijk draagvlak voor duurzame ontwikkeling, middels een beweging 

die zich inzet voor internationale solidariteit en een duurzame wereld zonder ongelijkheid . 
objectif spécifique L'élargissement et le renouveau en Flandres et à Bruxelles de la base sociale pour le développement durable, à travers un mou vement qui 

s'engage pour la solidarité internationale et une monde durable sans inégalité. 

IATI identifier BE-BCE_KBO-0418088113-K01-B2_BELGIE_BEWEGING 

land BELGIE GSK BELGIE 

interventiegebieden Heel Vlaanderen en Brussel  

betrokken partijen Geen       
doelgroep Directe doelgroep: vrijwilligers georganiseerd in 2.800 lokale werkingen in Vlaanderen en Brussel  

  Indirecte doelgroep: inwoners van Vlaanderen en Brussel  

begunstigden Directe doelgroep: ongeveer 18.000 vrijwilligers  
  Indirecte doelgroep: met de campagne wordt ongeveer een derde van de Vlamingen bereikt 

hoofdsector 99820 Sensibilisering 

interactie aanvragers Deze doelstelling wordt uitgevoerd door Broederlijk Delen. De globale keuzes en strategieën worden via Komyuniti ook met Studio Globo 
gedeeld. De uitvoering is echter volledig in handen van Broederlijk Delen. Voor de bredere samenwerking met Studio Globo in het kader van 
het luik België en het geheel van het programma, zie de toelichting vooraf 

operationele kosten 3.865.533,56 euro 

policy markers Leefmilieu 1 goed bestuur 0 

  Verwoestijning 0 gezondheid van moeder en kind 0 

  Biodiversiteit 0 HIV/aids 0 

  Klimaatadaptatie 0 kinderrechten 0 

  Klimaatmitigatie 0 ontwikkeling van de handel  0 

  Gender 1    
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8.2 K01-B2 BEWEGING  – BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN 

 

 basel ine  jaar 3 jaar 5 verificatiebronnen 

STRATEGISCHE DOELEN GSK 

C.1: Inwoners van België informeren, sensibiliseren, bewust maken en/of mobiliseren ten gunste van een wereld die rechtvaardig, soli dair, duurzaam en niet langer 

ongelijk is  
C.2: Verbreden en ondersteunen (informeren, sensibiliseren, bewust maken en/of mobiliseren ten gunste van een wereld die rechtvaardig, solidair, duurzaam en niet 

langer ongelijk is) van sociale basis  

C.3: Versterken van (informeren, sensibiliseren, bewust maken en/of mobiliseren) en/of samenwerken met intermediaire actoren met het oog op een wereld die 
rechtvaardig, solidair, duurzaam en niet langer ongelijk is  

SPECIFIEKE DOELSTELLING K01-B2:  BEWEGING 

Verbreding en vernieuwing in Vlaanderen en Brussel van het maatschappelijk draagvlak voor globale duurzame ontwikkeling, middels een beweging die zich inzet 
voor internationale solidariteit en een duurzame wereld zonder ongelijkheid. 

Indicator 1. Bereik    Aantal lokale werkingen die zich inzetten om de 
inhoudelijke thema's van Broederlijk Delen bekend te maken 

2.750 2.750 2.750 
CRM registratiesysteem 

Indicator 2. Effect    % vrijwilligers dat de inhoud van het campagnethema 

kan omschrijven 
70% 75% 75% 

Jaarlijkse online bevraging van vrijwilligers  

Indicator 3. Effect     % bevraagde Vlamingen die vinden dat de eerste 

li jns- communicatie over de jaarlijkse campagne aanzet tot actie 
43% 44% 45% 

Externe impactstudie met bevraging van willekeurige Vlamingen 

en met pre- en post-test 

RESULTAAT 1   VRIJWILLIGERSBEWEGING 

Vrijwilligers, o.a. georganiseerd in ongeveer 2.800 lokale werkingen in Vlaanderen en Brussel, zetten zich in om de internationale solidariteit in hun naaste omgeving 
te versterken. 

Indicator 1. Bereik. Aantal lokale werkingen die zich inzetten om de 
inhoudelijke thema's van Broederlijk Delen bekend te maken 

2.750 2.750 2.750 
CRM registratiesysteem 

Indicator 2. Waardering. % vrijwilligers die de ondersteuning van hun 
engagement door Broederlijk Delen goed of zeer goed vingen 

70% 70% 75% 
Jaarlijkse online-evaluatie bij vrijwilligers 

Indicator 3. Effecten. % vrijwilligers die vinden dat het engagement bij 

Broederlijk Delen hun visie op internationale solidariteit versterkt. 
60% 63% 65% 

Jaarlijkse online-evaluatie bij vrijwilligers 

RESULTAAT 2   CAMPAGNE 
Brede sensibilisering en activering voor internationale solidariteit wordt gerealiseerd middels een jaarlijkse multi-dimensionele campagne. 

Indicator 1. Bereik. Aantal campagneproducten dat verspreid wordt 
600.000 600.000 600.000 

CRM registratiesysteem (offline) 

Analytics (online) 

Indicator 2. Waardering. % gebruikers die de campagneproducten goed of 
zeer goed vinden 

70% 70% 75% 
Jaarlijkse e-evaluatie met bevraging vrijwilligers  

Indicator 3. Effect. % gebruikers die vinden dat zij door de campagne een 
beter inzicht kregen in het thema of het land van de campagne 

70% 70% 75% 
Jaarlijkse e-evaluatie met bevraging vrijwilligers  
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RESULTAAT 3   DIRECTE SOLIDARITEIT 

Internationale solidariteit wordt bevorderd door direct contact en uitwisseling tussen mensen in Vlaanderen en organisaties e n gemeenschappen in de partnerlanden. 

Indicator 1. Bereik. Aantal mensen betrokken bij projecten van directe 
solidariteit 

120 130 150 
CRM registratiesysteem 

Indicator 2. Waardering. % deelnemers die deze projecten waarderen als 

goed of zeer goed 
70% 75% 75% 

Verzamelde feedback en evaluatiegesprekken met deelnemers 

Indicator 3. Effecten. % deelnemers die vinden dat door deze contacten 

het wederzijds begrip voor elkaars realiteit is toegenomen 
70% 72% 75% 

Verzamelde feedback en evaluatiegesprekken met deelnemers  

RESULTAAT 4   VORMING 

Vrijwilligers worden gevormd tot kritisch denkende burgers, middels leermethodes met een jaarlijks bereik van ongeveer 3.000 vrijwilligers. 

Indicator 1. Bereik 
Aantal vrijwilligers die jaarlijks deelnemen aan het vormingsaanbod 

3.000 3.000 3.000 
CRM registratiesysteem 

Indicator 2. Waardering 
% deelnemers die het vormingsaanbod waarderen als goed of zeer goed 

70% 75% 75% 
Evaluatiegesprekken met deelnemers  

Indicator 3. % Effect     Deelnemers die bevestigen dat hun kritisch inzicht 
is toegenomen door de vorming 

55% 60% 65% 
Evaluatiegesprekken met deelnemers  

RESULTAAT 5   JONGEREN 

Jongeren worden geactiveerd om mee te werken aan het versterken van internationale solidariteit middels een aangepast activit eitenaanbod waarmee jaarlijks 
ongeveer 500 jongeren worden bereikt. 

Indicator 1. Bereik 

Aantal jongeren dat jaarlijks deelneemt aan activiteiten. 
450 500 550 

CRM registratiesysteem 

Indicator 2. Waardering 
% deelnemers die tevreden zijn over de activiteiten. 

70% 75% 75% 
Verzamelde evaluatieformulieren 

Indicator 3. Effect.    Aantal jongeren dat meewerkt aan de voorbereiding 
en organisatie van de activiteiten. 

60 60 65 
CRM registratiesysteem 

RESULTAAT 6   INFORMATIE 

Vrijwilligers worden via diverse kanalen geïnformeerd en gemobiliseerd om zich blijvend in te zetten voor internationale solidariteit. 

Indicator 1. Bereik.   Gemiddeld % vrijwilligers die de regionale 
nieuwsbrief openen 

35% 35% 35% 
Analyse nieuwsbrief 

Indicator 2. Waardering.  %  vrijwilliger die de inhoud van de 
vrijwilligerstijdschrift nieuwsbrief goed of zeer goed vinden 

70% 75% 75% 
Driejaarlijkse evaluatie vrijwilligerstijdschrift in 2018 en 2020 

Indicator 3. Effecten. % vrijwilligers die de inhoud van het 

campagnethema kunnen omschrijven 
70% 75% 75% 

Jaarlijkse on-line evaluatie bij vrijwilligers 
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RESULTAAT 7   BREDE PUBLIEK 

Het brede Vlaamse publiek is geïnformeerd, gesensibiliseerd en gemobiliseerd ten behoeve van een rechtvaardige, duurzame en solidaire wereld.  

Indicator 1. Bereik. % nieuwe mensen die jaarlijks onze website bezoekt 50% 50% 50% Google Analytics: % nieuwe gebruikers  

Indicator 2. Effect. % ondervraagden die van mening zijn dat de eerste 
li jns-communicatie over de jaarlijkse campagne aanzet tot actie 

43% 44% 45% 
Externe impactstudie met bevraging van willekeurige Vlamingen 
en pre- en post-test 

RESULTAAT 8   PERS EN MEDIA 

De Vlaamse pers, voorzien van relevante informatie, geeft aandacht aan internationale solidariteit en globale duurzame ontwikkeling. 

Indicator 1. Bereik. Aantal vermeldingen in de media op jaarbasis 550 575 600 verzamelen van bijdragen in de nationale &regionale media 

Indicator 2. Waardering. Aantal opiniestukken die jaarlijks worden 
opgenomen in de media 

5 6 7 
Jaarlijkse overzichtslijst gepubliceerde opiniestukken. 

RESULTAAT 9 GENDER EN MILIEU 

In het bewegingswerk en de communicatie worden gendergelijkheid en duurzame omgang met het milieu bevorderd. 

Indicator 1. Mate waarin gendergelijkheid tot zijn recht komt in het 
aanbod 

65% 65% 65% 
Analyse van het aanbod en score gegeven door de interne 
werkgroep gender 

Indicator 2. Mate waarin de aandacht voor het milieu tot zijn recht komt 

in het aanbod 
65% 65% 65% 

Analyse van het aanbod en score gegeven door de interne 

werkgroep groen beleid 

RESULTAAT 10 INBEDDING EN VERNIEUWING 
De duurzaamheid van de beweging wordt gedragen door vernieuwende projecten en permanente zorg voor de lokale inbedding. 

Indicator 1. Aantal mensen jaarlijks bereikt met aanbod in het kader van 

"ruimte voor experiment" 
100 150 200 

CRM registratiesysteem 

VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 

De resultaten zijn maar haalbaar als we voldoende mankracht en werkingsmiddelen voor de realisatie ervan hebben.  

TYPOLOGIE VAN DE ACTIVITEITEN 

Ondersteuning van lokale werkingen door educatieve medewerkers in de regionale diensten  
Ontwikkeling van de campagne (met partners in het Zuiden) via een voorbereidingstraject vanaf jaar N-2 van de campagne in het jaar N 
Aanmaak en verspreiding van campagnematerialen en bewegingsmodellen off l ine en on line 

Organisatie van inleefreizen, de getuigenwerking in het kader van de campagne, en nieuwe actiemodellen van directe solidariteit 
Organisatie van vormingsactiviteiten voor de vrijwilligers  
Organisatie van het zomerkamp een meerdaags initiatief en andere activiteiten gericht op jongeren 
Aanmaak en verspreiding van communicatie middels bewegingsblad, website, sociale media, communicatieprojecten 

Aanhouden van pers- en mediacontacten, uitwerken van mediaprojecten, communicatie gericht op de pers  
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8.3 K01-B2 BEWEGING – TABEL 4 OPERATIONELE KOSTEN 

 
aangepaste tabel – 31-03-2017  
 

 
  

T4

1. PARTNERS

Investering                          -   

Werking                          -   

Personeel                          -   

Totaal                      -                        -                        -                        -                        -                            -   

2,SAMENWERKINGEN

Investering                       -                         -                         -                         -                         -                            -   

Werking                       -                         -                         -                         -                         -                            -   

Personeel                       -                         -                         -                         -                         -                            -   

Totaal                      -                        -                        -                        -                        -                            -   

3. LOKAAL KANTOOR

Investering                          -   

Werking                          -   

Personeel                          -   

Totaal                      -                        -                        -                        -                        -                            -   

4. HOOFDZETEL

Investering            4.114,14            4.444,00            4.488,00            4.532,00            4.576,00            22.154,14 

Werking        170.325,28        183.981,60        185.825,20        187.686,40        189.569,60         917.388,08 

Personeel        532.369,35        580.747,20        592.363,20        604.212,40        616.299,20      2.925.991,35 

Totaal      706.808,76      769.172,80      782.676,40      796.430,80      810.444,80      3.865.533,56 

TOTAAL OK

Investering            4.114,14            4.444,00            4.488,00            4.532,00            4.576,00            22.154,14 

Werking        170.325,28        183.981,60        185.825,20        187.686,40        189.569,60         917.388,08 

Personeel        532.369,35        580.747,20        592.363,20        604.212,40        616.299,20      2.925.991,35 

Totaal      706.808,76      769.172,80      782.676,40      796.430,80      810.444,80      3.865.533,56 

Totaal Partner                       -                         -                         -                         -                         -                            -   

Total Partners :                      -                        -                        -                        -                        -                            -   

totaal samenwerking                          -   

totaal samenwerking                          -   

totaal 

samenwerkingen
                     -                        -                        -                        -                        -                            -   

Investering          4.344,80          4.388,25          4.431,70          4.475,14          4.518,59            22.158,48 

Werking      179.874,71      181.673,46      183.493,93      185.331,78      187.191,35         917.565,22 

Personeel      562.217,09      573.461,43      584.931,70      596.632,24      608.567,41      2.925.809,86 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 746.436,59 759.523,13 772.857,32 786.439,17 800.277,35 3.865.533,56

Investering                          -   

Werking                          -   

Personeel                          -   

Totaal STUDIO GLOBO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMMA KOMYUNITI GSK BELGIE K01-B2 BEWEGING  - STUDIO GLOBO

PROGRAMMA KOMYUNITI GSK BELGIE K01-B2 BEWEGING 

Operationele kosten

2017 2018 2019 2020 2021  Algemeen Totaal 

Partners

Samenwerkingen

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK BELGIE K01-B2 BEWEGING  - BROEDERLIJK DELEN
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8.4 K01-B2 BEWEGING – MOTIVATIE TEN AANZIEN VAN DE DAC-CRITERIA 
 

Opmerking: wat parallel is met de beschrijving DAC-criteria in hst. 7.4, SD Onderwijs, herhalen we hier niet.  
 

8.4.1 K01-B2 BEWEGING – Beschrijving van de RELEVANTIE 
 

1) INPASSING IN DE SECTOR VAN DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
Het programma sluit aan bij de Belgische Wet op de Internationale Samenwerking, meer bepaald Art. 7. Ook 

sluit het programma aan bij de strategienota ontwikkelingseducatie van de Belgische overheid  (DGD). 
Komyuniti legt l inken met het kader van de SDG’s. In het bewegingsluik zi jn alvast SDG 1, 2, 5, 10, 12, 13, 16 
belangrijk. Ook andere SDG’s komen aan bod: inhoudelijke thema’s voor de campagnes en aangeboden lessen 
worden gekaderd in één specifieke SDG of in het globale SDG-kader. 

Samen met andere ngo’s die aan bewegingswerk doen, is er reeds een praktijk van afstemming i.f.v. 
complementariteit en synergie. Dit gebeurt binnen de koepel maar ook bilateraal in het kader van onze 
campagnes. Omwille van haar expertise op vlak van beweging en campagne speelde Komyuniti een belangrijke 

rol bij de processen van de GCA en het GSK. De specifieke doelstell ing en de beoogde resultaten sluiten aan bij 
de gemeenschappelijke strategische doelstell ingen C.1, C.2 en C.3 van GSK België. 
 

2) OPGEBOUWDE EXPERTISE EN BREDE UITVOUW VAN DE WERKING 
Het bewegingswerk van Broederlijk Delen is reeds jaren gespecialiseerd in sensibilisering, bewustmaking en 
mobilisering. Vanuit een sterk uitgebouwde solidariteitsbeweging biedt BD Vlamingen en Brusselaars een 

breed aanbod van engagementsvormen om de internationale solidariteit (in hun naaste omgeving) te verster -
ken: vormingen, lezingen, actiemodellen, e.a.  De jaarlijkse campagne is  hiervoor de sterkste hefboom. De 
campagne bestaat uit verschillende lagen waardoor de strategische doelstell ing C.1 van het GSK België op alle 

niveaus wordt gerealiseerd. We brengen de Noord-Zuidthema’s laagdrempelig zodat een breed publiek wordt 
bereikt. Daarnaast is er een verdiepend aanbod voor de meer gevorderden en meerwaardezoekers. We be-
schouwen vrijwilligers als actor van verandering die we wapenen, o.a. via vorming, zodat ze als kritische bur-
gers hun engagement kunnen waarmaken (SD C2-GSK België). Er is een constante interactie met andere acto-

ren (CMO’s e.a.) (SD C3-GSK België). Bv. ti jdens de campagne 2017 zullen we samenwerken met o.a. Voedsel 
Anders, BBL, Velt. Ons bewegingswerk voltrekt zich in heel Vlaanderen en Brussel. Via partnerschappen met 
o.a. CNCD-11.11.11, Entraide & Fraternité houden we de vinger aan de pols van het Franstalige lands-
gedeelte. Daarnaast zijn er af en toe campagnes en acties over de landgrenzen heen waarvoor we samen met 

ons Europees CIDSE-netwerk mobiliseren en bewegingsstrategieën ontwikkelen. 
 

3) COHERENTE OPBOUW VAN DE BEOOGDE RESULTATEN DIE BIJDRAGEN AAN HET GSK BELGIË 
De verschillende geïdentificeerde resultaten dragen bij tot de uitbouw van een brede vrijwilligersbeweging die 
ingebed is in de civiele samenleving. Een beweging rond internationale solidariteit wordt bepaald door achter-

ban en publiek. Vrijwill igers zijn dan ook cruciaal voor BD, als actor van verandering en als multiplicator. Zij  
organiseren campagne- en andere activiteiten op lokaal niveau. Hiervoor organiseren ze zich meestal  in lokale 
werkingen om zo met meer impact aandacht voor internationale solidariteit in hun naaste omgeving te 
genereren. (K01-B2-R1 VRIJWILLIGERSBEWEGING). Om kwaliteit te leveren zijn goed gevormde, 

geïnformeerde en kritische vrijwilligers belangrijk. (K01-B2-R3 VORMING en K01-B2-R5 INFORMATIE). Als 
intermediair kunnen zij een breder publiek bereiken, zeker als ze daarbij ondersteund worden door initiatieven 
die tegelijkertijd door de organisatie worden genomen, (K01-B2-R6 BREDE PUBLIEK) alsook door pers- en 

media-initiatieven (K01-B2-R7 PERS EN MEDIA). De beste hefboom hiervoor blijft nog steeds  de jaarlijkse 
campagne. (K01-B2-R10  CAMPAGNE). Dit wordt in zijn samenhang toegelicht in de beschreven TOC.  
Uit interne bevragingen merken we dat mensen die op inleefreis zijn geweest zich nadien vaak engageren (bij 
BD of elders) en internationale solidariteit concreet maken. Omgekeerd horen we ook van de Zuidpartners die 

te gast waren in Vlaanderen dat deze ervaring hen en hun organisaties heeft versterkt. (K01-B2-R2 DIRECTE 
SOLIDARITEIT).  
De transversale thema’s K01-B2-R8 GENDER EN MILIEU hebben hun plaats via ons kwaliteitssysteem en krijgen 

aandacht doorheen het hele programma. Interne werkgroepen met experten waken hierover.  
Een beweging moet zichzelf bli jven vernieuwen. Zo besteden we o.m. steeds  meer aandacht aan digitalisering 
van onze materialen. Ook ruimer willen we ingaan op de veranderende context. (K01-B2-R9 INBEDDING EN 
VERNIEUWING). Komyuniti heeft een uitgebouwde jongerenwerking die we willen consolideren, moderniseren 

en verbreden. (K01-B2-R4 JONGEREN). Naast onze bestaande werking en projecten gaan we synergie aan met 
Oxfam-Wereldwinkels om een verdere verbreding en versterking van het engagement van jongeren rond inter -
nationale solidariteit te bewerkstell igen. 
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4) TRANSPARANTIE IN COMMUNICATIE EN INZET VAN MIDDELEN 

De communicatieve ondersteuning staat volledig in functie van het informeren van het publiek. Daarbij heeft 
Komyuniti een strikt beleid inzake het scheiden van de middelen (personele/financiële) die ingezet worden op 
fondsenwerving of educatie. Uiteraard worden fondsenwervende acties niet voorgelegd voor subsidie. 

Ons (uitgebreid) jaarverslag wordt integraal op de website gezet om zo tegemoet te komen aan de nood aan 
transparantie. 
 

8.4.2 K01-B2 BEWEGING – Beschrijving van de DOELTREFFENDHEID 
 

1) OPERATIONALISERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BENADERINGEN IN HET GSK 
 

K01-B2-R1 Beweging sluit aan bij GSK België C.1 

De jaarlijkse Broederlijk Delen-campagne is het sterkste middel om ons in te schakelen in de realisatie van de 
strategische doelstell ing C1 van het GSK België. Met een aanbod voor het brede publiek, voor vrijwilligers als 

kritische actor van verandering, beleidsmakers, pers en media. Meer dan 15.000 vrijwilligers, zichzelf organise-
rend in lokale werkingen, zetten zich in voor de realisatie van deze doelstell ingen.  
Lokale inbedding is een troef om dieper in onze Belgische samenleving te kunnen ingrijpen. Het draagvlak voor 

internationale solidariteit versterken we verder via benaderingen die in het GSK-België geformuleerd zijn 
onder SD. C1. Naast de jaarlijkse campagne organiseren we éénmalige acties. Broederlijk Delen zet de laatste 
jaren sterker in op verandering in de eigen samenleving door een andere manier van leven te promoten ten 
voordele van een duurzame wereld zonder ongel ijkheid. Een breder publiek laten kennismaken met 

alternatieven en hen aansluiting laten vinden bij bestaande alternatieven, zijn elementen die we terugvinden 
in het GSK België (SD C1).  
Vormingen zi jn onontbeerlijk in het creëren van awareness en aanzetten tot internationale solidariteit. 

Internationale uitwisselingen leiden effectief tot meer duurzame inzichten en attitudes t.a.v. internationale 
solidariteit. Alles wordt ondersteund door publicaties en didactische materialen. 

K01-B2-R2 Directe solidariteit sluit aan bij  GSK België C.2 

Internationale uitwisselingen zijn binnen het GSK België SD C2 één van de belangrijke benaderingen voor de 
realisatie van wereldburgerschap en internationale solidariteit. Onze ervaring kan dit alleen maar beamen. 
Internationale uitwisselingen worden sterk gewaardeerd als leermoment, zowel door Vlamingen als door de 

partners uit het Zuiden. 
- In het kader van de getuigenwerking tijdens de campagne werken groepen Vlamingen een leertraject uit 

voor onze gasten uit de partnerlanden die naar Vlaanderen komen. Ze organiseren uitwisselingsmomen-
ten in hun omgeving waardoor de thema’s  waarrond onze partners werken een breed publiek bereiken. 

Deze ontmoetingen zorgen voor kritische reflecties in Vlaanderen maar ook bij onze gasten (waarmee ze 
na afloop in hun eigen omgeving aan de slag gaan). Verder biedt dit vaak de kans voor ontmoetingen met 
pers/media en relevante beleidsmakers. 

- Daarom zetten we de volgende jaren verder in op internationale uitwisselingen, o.a. via inleeftrajecten 

georganiseerd voor jongeren en volwassenen. We zullen zoeken naar kansen tot verbreding. 
- BD heeft al jaren ervaring met de inzet van jonge vrijwilligers voor beperkte opdrachten in het Zuiden. 

We zetten hier  verder op in. Voor jongeren biedt dit de beste kans om internationale ervaring op te doen 

en zichzelf te vormen tot bekwame en kritische burgers die zich nadien in eigen samenleving engageren. 
We stimuleren hen ook een rol te spelen in de internationale uitwisselingsprojecten die we organiseren. 

K01-B2-R3 Vorming sluit aan bij  GSK België C.1 – C.2 – C.3 

Goed gevormde vrijwilligers worden kritische burgers die niet alleen voor verandering in hun eigen directe 
omgeving zorgen. Zij bereiken met hun engagement ook de ruimere samenleving. We bieden zowel 
laagdrempelige vormingen als verdiepende trajecten aan. Hiervoor doen we  beroep op onze eigen 

thematische en landenexperten evenals op experten uit andere CMO’s. Zo vindt er een constante uitwisseling 
plaats: wij versterken CMO’s in het werken rond interna tionale solidariteit en zij brengen hun expertise bij ons 
in. De samenwerking met Chiro en Spoor ZeS is een voorbeeld van wederzijdse versterking.  

K01-B2-R4 Jongeren sluit aan bij  GSK België C.1 – C.2 – C.3 

Broederlijk Delen heeft een stevige traditie i n het vormen en engageren van jongeren, ook buiten het 
onderwijs. Jongeren engageren zich anders, hebben andere noden en daarom is een specifieke aanpak vereist. 

Naast bovengenoemde benaderingen gaan we in de toekomst verder inzetten op een belangrijk doe- en 
vormingstraject in de zomer (zie deel synergie). Met dit resultaat realiseren we zowel SD C1, C2 als C3. 

K01-B2-R5 Informatie sluit aan bij  GSK België C.2 

Opdat vrijwilligers hun engagementen als actor van verandering kunnen  waarmaken, is het noodzakelijk dat 
ze goed geïnformeerd worden. Concreet doen we dit via een divers aanbod: online en offline (bv. website, 
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nieuwsbrieven, vrijwilligerstijdschrift). We zetten daarbij sterk in op digitalisering van het aanbod. 

K01-B2-R6 Brede publiek sluit aan bi j GSK België C.1 

We proberen het brede publiek te informeren via een meer laagdrempelig aanbod. Tijdens de campagne 
bieden we een eerstelijnscommunicatie aan om het brede publiek te sensibiliseren. Naast onze website 

maken we hiervoor ook gebruik van soci ale media en ‘massamedia’ (voor het brede publiek). Een verdere 
digitalisering van onze campagnes en werking zal ons aanbod op de sociale media versterken.  

K01-B2-R7 Pers en media sluit aan bij  GSK België C.3 

Binnen het GSK-België wordt het belang van pers en media benadrukt door een subdoel te formuleren (zie 
C.3.3 Versterken van en/of samenwerken met media-actoren). Media-actoren zijn belangrijk als multiplicator. 
We willen hen in de toekomst nog meer voeden met de nodige informatie, en via relevante contacten.  

K01-B2-R8 Gender en milieu sluit aan bij  GSK België 

BD zet al jaren in op deze thema’s, zowel in ons aanbod als in onze manier van werken. We gaan verder 
streven naar een aanbod waarin gender en milieu sterk geïntegreerd zijn. Interne werkgroepen ontwikkelen 

ons beleid. We investeren evenzeer in initiatieven die op sectorniveau ondernomen worden. 

K01-B2-R9 Vernieuwende projecten  sluit aan bij  GSK België 

Bewegingswerk binnen Broederlijk is een dynamisch gegeven. We voorzien een aanbod waarbij  we steeds 
nieuwe projecten of modellen ontwikkelen om op de nood naar leren en/of engagement bij onze stakeholders 
te antwoorden. We creëren daar dan ook ruimte voor  door expliciet ti jd te voorzien voor vernieuwende 
projecten. Dit kan ev. ook een bestaand model zijn, dat aangepast wordt aan een nieuwe doelgroep. 
 

2) DOELGROEPENBELEID 
Komyuniti heeft expertise opgebouwd wat betreft beweging maken rond internationale solidariteit. De sterke 
lokale verankering zorgt voor inbedding in de lokale contexten van ons  land. Door het bewegingswerk te l inken 

aan de expertise van het beleidswerk zorgen we voor inbedding en draagvlak voor de thema’s waarrond we 
werken. De campagne is als belangrijkste pijler van het bewegingswerk niet alleen een werk van co-creatie met 
onze Zuidpartners, maar ook met de vrijwilligers hier. Waar mogelijk worden andere CMO’s betrokken om tot 
een breed en kwaliteitsvol geheel te komen.  

Alle werkgroepen die campagnematerialen ontwikkelen worden versterkt door vrijwilligers. Dit gezamenlijk 
proces leidt tot versterking van alle partijen. Met onze actiemodellen en engagementsvormen kunnen lokale 
groepen zelf aan de slag vanuit hun eigen sterktes en interesses. Zelfwerkzaamheid is belangrijk voor een groot 

bereik: zo zorgen vrijwill igers voor multiplicatie van de doelstell ingen. We zetten bewust in op een diversificatie 
van het aanbod zodat iedereen ‘met een aanbod op maat’ aan de slag kan.  
 

3) METHODISCHE AANPAK 

Hiervoor verwijzen we naar het erkenningsdossier (dec. 2014) van Broederlijk Delen, m.n. naar hoofdstukken 
C.d) en C.h): blz. 18-19; 25-26. Daarin is  een globale strategie uitgewerkt: 
- een overzicht van thema’s, sectoren en doelgroepen, de strategische aanpak en keuze van de doelgroepen 

In de TOC wordt toegelicht hoe deze keuzes en methodes bi jdragen tot de doelstell ing van het programma 
‘maatschappelijke verandering voor duurzame ontwikkeling” 

- een interventiekader waarin de samenhang van de verschillende interventies via een 
solidariteitscontinuüm met onderscheiden fasen (leren ↔ participeren ↔ organiseren ↔ socialiseren 

↔ politiek vertalen) niet l ineair, maar in een cyclische benadering vervat zitten: elke fase biedt een 
instapmogelijkheid. 

 

4) RESULTAATSGERICHTE BENADERING EN RISICOBEHEER 
Gezien dit een Komyuniti -strategie betreft, verwijzen we naar de beschrijving bij SD “onderwijs” (cfr. 7.4) 
 

5) LEERPUNTEN UIT EVALUATIES 

Er is een beleid van interne evaluatie, aangevuld met extern onderzoek. Uit voorgaande evaluaties (programma 
2014 – 2016) nemen we voor het bewegingswerk het leerpunt mee uit de impactstudie, uitgevoerd in 2016, 
door een onderzoeker van de Universiteit van Antwerpen. Hieruit bli jkt zeer duidelijk dat de diversiteit aan 
actiemodellen een troef is om mensen te bereiken met de boodschap die we naar voor willen schuiven. Terwijl  

sommigen kennismaken via sensibilisering langs  massa media, worden anderen bereikt b.v. via de activiteiten 
georganiseerd door onze vrijwilligers. Deze diversificatie is een troef voor verbreding en daar moet dus nog 
uitdrukkelijker werk van gemaakt worden.  
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6) PERSONEELSBEHEER EN ORGANISATIE VAN DE OPERATIONELE WERKING 

Uiteraard is de rol van de educatieve medewerkers  cruciaal voor het bereiken van de beoogde resultaten. Een 
stevig personeelsbeleid en uitgewerkte hrm-instrumenten zijn essentieel. Hiervoor verwijzen we naar het 
erkenningsdossier, ingediend in december 2014 (hfs. C.a, blz. 5-7). Ook  de werkorganisatie is  van belang: 

- De dienst Noord bestaat uit vier teams (met nationale medewerkers én medewerkers in de regio’s) die 
telkens één coördinator hebben: onderwijs en jongeren, vrijwilligerswerk, communicatie en 
fondsenwerving. Dit laatste team valt uiteraard buiten onderhavig programma en subsidiedossier. 

- De lokale verankering krijgt vorm via de 5 (deeltijdse) medewerkers in de regionale diensten. De nationale 

medewerkers van de Dienst Noord in Brussel  staan in voor beleidsontwikkeling, uitbouw en organisatie 
van de campagnes, animeren van de jongerenwerkingen het bewegingswerk, zorgen voor coaching van de 
medewerkers in de regionale diensten, vorming van vrijwilligers, aanmaak van publicaties… 

- Er is afstemming binnen de teams en een maandelijks afstemmingsoverleg tussen alle medewerkers van 
dienst Noord (nationaal en regionaal ). 

- De campagne is de hoogtepunt voor de organisatie om beweging te maken. Deze wordt dienst-
overschrijdend voorbereid in een overleg met medewerkers uit de diverse teams, de Dienst Internationale 

Programma’s en Studio Globo.  
 
8.4.3 K01-B2 BEWEGING – Beschrijving van de DUURZAAMHEID 
 

De duurzaamheid van de werking wordt gegarandeerd door de beweging zelf, die middels de lokale werkingen 
ingebed is in heel Vlaanderen, én door de zorg voor de kwaliteit van de werking. Hierbij is de aandacht voor 
transversale criteria en voor innovatie een troef. 
 

IMPACT EN LEEFBAARHEID VAN DE INTERVENTIES 

Door de sterke verankering van onze vrijwilligers en lokale werkingen in de samenleving, garanderen we 
consolidering van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. De lokale inbedding en de voortdurende 
interactie met de vrijwilligers zorgt ervoor dat we de vinger aan de pols kunnen houden inzake evoluties in de 

manier waarop vrijwilligers zich engageren. De ondersteuning die Broederlijk Delen biedt aan vrijwilligers is er 
op gericht dat vrijwilligers zelfstandig hun engagement voortzetten, en dat de lokale werkingen aan de hand 
van het aanbod zelfstandig activiteiten opzetten. Uit de jaarlijkse bevraging van de vrijwill igers blijkt dat zij 
zonder meer tevreden zijn met die ondersteuning die hen toelaat om zelf aan de slag te gaan. Hoewel meer 

algemeen sprake is van een verminderend maatschappeli jk draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking, stellen 
wij van onze kant een consolidering vast, die als zodanig ook vernieuwing inhoudt, omdat dit betekent dat 
uittredende vrijwilligers vervangen worden door nieuwe.  
 

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE 

Binnen Komyuniti is nagedacht over een exitstrategie voor het Noordluik. Met de Komyuniti -stuurgroep 
hertaalden we dit naar een duurzaamheidsstrategie. Eén strategie voor de Noord-doelen bij Komyuniti. We 
verwijzen daarom naar de beschrijving onder 7.4.3.  
 

8.4.4 K01-B2 BEWEGING – Beschrijving van de DOELMATIGHEID 
 

ALGEMEEN 

Bij het bepalen van de begroting voor de doelstell ing Beweging is uitgegaan van kwalitatieve en kwantitatieve 
voortzetting van de huidige werking. In plaats van de gewone stijging van de kosten te volgen, hielden we reeds 
rekening met de globale krappe budgettaire context. Zoals beschreven onder de specifieke doelstell ing 
onderwijs, geldt ook hier een cultuur van kostenbeheersing.  De directe groep eindbegunstigden wordt 

geraamd op 18.000 vrijwilligers. De indirecte groep op de inwoners in Vlaanderen waar van we met een 
campagne ongeveer 1/3 bereiken. Daarvoor worden volgende middelen ingezet. 
 

OVERZICHT VOORNAAMSTE MIDDELENINZET VOOR B2 BEWEGING 

INVESTERINGEN 
· Een beperkte investeringskost van ongeveer 4.500  euro per jaar i s voorzien voor de aankoop van software, digitale 

hulpmiddelen en materialen die gebruikt worden bij het educatieve werk  

WERKINGMIDDELEN 
· Aanmaak educatief aanbod jongeren 

· Middelen voor organisatie van jongerenactiviteiten. 
· Ontwikkelen en uitgeven van campagnematerialen (campagnefilm, vormingsmodules, actiematerialen per doelgroep) 

· Aanmaak van bewegingsmodellen 
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· Werkingskosten regionale educatieve diensten 
· Middelen voor organisatie van vormingen en vormingsmodules 

· Verplaatsingskosten voor ondersteuning van lokale werkingen 
· Publ icatie van het bewegingsblad, e -zine 

· Werkingskosten website en internettoepassingen 

· Kosten voor mediaprojecten 

PERSONEEL 
Het leeuwenaandeel in de uitbouw van de vrijwilligersbeweging gebeurt door de 1000-den vrijwilligers. Zij 

worden professioneel ondersteund door een beperkte groep beroepskrachten. 
Zoals reeds vele jaren gebruikelijk is, in afspraak met DGD, wordt de personeelskost van educatieve 
medewerkers  in de regionale diensten slechts voor 75% ingebracht in het DGD-dossier. 

De besparing op het aangevraagde subsidiebudget is l ineair verminderd over de verschillende functies. In de 
loop van het 5-jarenprogramma zal bekeken worden of effectieve personeelsinkrimping noodzakelijk  wordt.  

Functies educatieve werking VTE VTE in DGD 

RESULTATEN 1, 3 en 4 VRIJWILLIGERSBEWEGING, DIRECTE SOLIDARITEIT, VORMING 

 Nationaal s tafmedewerker vri jwilligersbeleid 1 1 

 Vi jf educatieve medewerkers in de regio’s van 0,8 vte (in Mechelen – Brussel 1 vte) 4,2 3,15 

RESULTAAT 2 CAMPAGNE 

 2 s tafmedewerkers campagne (inhoudelijke en praktische uitwerking, aanmaak 
materialen, lay-out) 

1,5 1,5 

RESULTAAT 5 JONGEREN 

 Nationaal s tafmedewerker jongerenwerking 1 1 

 Vi jf educatieve medewerkers in de regio voor 0,2 VTE werktijd 1 0,75 

RESULTATEN 6-8 INFORMATIE, BREDE PUBLIEK, PERS EN MEDIA 

 Twee s tafmedewerkers communicatiebeleid en mediacontacten 1,5 1,5 

 Stafmedewerker bewegingsblad 0,5 0,5 

 Webmaster en internettoepassingen 0,9 0,9 

Totale aantal medewerkers voor specifieke doelstelling B2 11,60 10,30 

daling naar 
+/- 9 VTE 

 

 
8.5 K01-B2 BEWEGING – BESCHRIJVING VAN DE PARTNERSCHAPSSTRATEGIE 
 

ALGEMEEN 

In het luik België beschouwen we de groepen en netwerken waarmee wordt samengewerkt om de 
doelstell ingen te realiseren als onze partners. In die zin zijn de vrijwilligers en lokale werkingen de eerste 
partners van onze werking. De partnerorganisaties uit het Zuiden  zijn eveneens partner. Tenslotte maken ook 

andere organisaties waarmee we samenwerken en de netwerken waarin we participeren (zie hoofdstuk 8.6) 
deel uit van de partnerschapsstrategie.  
 

BETREKKEN VAN PARTNERS UIT DE PARTNERLANDEN 

Voor het bewegingswerk is de input van de partnerorganisaties  uit het Zuiden noodzakelijk. Dit is inherent aan 
onze visie en fi losofie van onze werking waarbij we niet in de plaats van, maar j uist samen met de partners  
bepalen wat aandacht krijgt. Onze campagnes, acties en materialen vertrekken van de analyses en de werking 

van de partners die we vertalen in een verstaanbare boodschap voor het publiek in Vlaanderen en Brussel. De 
voorbereiding van de jaarlijkse campagne gebeurt in nauwe samenwerking met de partnerorganisaties van het 
campagneland. De lokale vertegenwoordiger en een vrijwilliger die speciaal met het oog hierop wordt ingezet, 
voeren hierover de dialoog met de partners. Bij de uitwerking van campagnematerialen wordt gewaakt over 

correcte beeldvorming over het partnerland.  
De kracht van partnerorganisaties en doelgroepen om positieve verandering te realiseren, nemen we als 
vertrekpunt bij het uitwerken van de campagne. De inhoud van die campagneboodschappen plaatsen we 

steeds in een rechtenkader, aansluitend bij de thema’s  van gemeenschappen in de partnerlanden.  
Voor meer toelichting rond deze strategie verwijzen we naar de TOC. 
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8.6 K01-B2 BEWEGING – BESCHRIJVING VAN SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 

 
Dalende middelen dwingen ons om ‘initiatief 8’ te schrappen. Ook op vraag van Kazou.  
  

1 Broederlijk Delen en Oxfam Wereldwinkels – (meerdaagse in 2017) initiatief jongeren   

Situering Bij resultaat R5. Sluit aan bij GSK België C 

Doelstell ing Broederlijk Delen en Oxfam Wereldwinkels organiseren samen een vijfdaags initiatief voor en 
door jongeren. Na interne evaluatie in 2017 kan het aanbod andere vormen aannemen. 

Rollen en  

taken 

BD is trekker en hoofdverantwoordelijke voor het (meerdaagse) initiatief, OWW is 

ondersteunende partner. De twee organisaties zijn complementair zowel qua inhoud als qua 
bereik van jongeren. Andere CMO’s kunnen een inhoudelijke inbreng  doen. 

Middelen BD levert de middelen voor dit initiatief. We bundelen de krachten voor de promotie en de 
logistieke en administratieve ondersteuning. 

 

2 Broederlijk Delen, Oxfam Magasins du Monde en Oxfam Wereldwinkels - Prikkel 

Situering Bij resultaat R5. Sluit aan bij GSK België C 

Doelstell ing De drie organisaties organiseren samen een vormingsweekend voor jongeren. 

Rollen en  
taken 

OWW is trekker en hoofdverantwoordelijke. OMDM is mee trekker in 2018 en 2020. BD is de 
ondersteunende partner. De activiteiten worden tweetalig en gemeenschappelijk 
georganiseerd. Elk voert de promotie in eigen taal en onder eigen vorm. 

Middelen OWW (en OMDM) levert de middelen voor het initiatief. We bundelen de krachten voor de 

logistieke en administratieve ondersteuning. 
 

3 Ledenoverleg campagne  11.11.11 

Situering Bij alle resultaten. Sluit aan bij GSK België C 

Doelstell ing Overleg van koepel en leden, gecoördineerd door de koepel. Vindt plaats naar aanleiding van de 

jaarlijkse campagne van 11.11.11, n.a.v. andere specifieke campagnes en acties. Doel is het 
vormen van een zo groot mogelijke all iantie om politieke vertegenwoordigers te interpelleren, 
de publieke opinie te sensibiliseren en belangrijke intermediaire actoren te mobiliseren. Vanuit 
dit overleg is er sterke afstemming met CNCD-11.11.11 

Rollen en  

taken 

Op het overleg wordt samen gezocht naar, uitgewisseld over en onderling afgestemd omtrent 

sensibiliseringsstrategieën naar het brede publiek, gemeenschappelijke trajecten ivm de na-
jaarscampagne van sensibiliserings- en communicatiecampagnes (gezamenlijke boodschap, 
campagne-eisen, campagne-tools). Omwille van onze eigen campagne (en thematische) exper-
tise neemt BD deel aan dit overleg. Het is ook een manier om als bewegings-ngo samen met 

onze vrijwilligers mee in te zetten op gezamenlijke doelstell ingen, breder dan de BD- campagne.   

Middelen Personeelstijd voor overleg. BD betaalt l idgeld aan de koepel  
 

4 Ledenoverleg beweging 11.11.11 

Situering Bij alle resultaten. Sluit aan bij  GSK België C 
Doelstell ing Overleg van koepel en leden, gecoördineerd door de koepel ifv. de uitbouw van een bredere 

Noord-Zuid beweging, ruimer dan de eigen organisatie. 

Rollen en  
taken 

Er reflectie, uitwisseling en onderlinge afstemming omtrent vrijwilligerswerk, vorming van 
vrijwilligers, nieuwe trends op het vlak van vrijwilligerswerk en aanbod naar vrijwilligers. 
Daarnaast is er uitwisseling over en met de vierde pijler en lokale beleidsactoren. 
BD neemt actief deel vanuit onze expertise als vrijwilligersbeweging. 

Middelen Personeelstijd voor overleg. BD betaalt l idgeld aan de koepel. 
 

5 Ledenoverleg communicatie 11.11.11 

Situering Bij resultaat R6 & R8. Sluit aan bij GSK België C en D 

Doelstell ing Overleg van koepel en leden, gecoördineerd door de koepel, om de communicatie-initiatieven 
van leden en koepel met elkaar te delen en op elkaar af te stemmen, met grotere impact. 

Rollen en  

taken 

Delen en op elkaar afstemmen van de communicatieplannen van de leden. Waar mogelijk 

gezamenlijke communicatie opzetten. Kennis en ervaring in verband met communicatie-
praktijken uitwisselen en delen van interessante contacten. Leren van elkaar en vormingen 
doorgeven die nuttig zijn. De koepel trekt het overleg.  

BD neemt hier actief aan deel en zoekt synergie voor communicatie-initiatieven. 
Middelen Personeelstijd voor overleg. BD betaalt l idgeld aan de koepel. 
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6 Broederlijk Delen en thematische partners in het kader van de campagne 

Situering Bij Resultaat R2. Sluit aan bij GSK België C 

Doelstell ing De jaarlijkse campagne van Broederlijk Delen heeft telkens een ander thema. Ieder jaar wordt 
gezocht naar opportuniteiten van synergie met andere organisaties (met expliciete expertise), 

om de campagnecapaciteit zowel qua inhoud als bereik te vergroten. Het campagnedossier 2017 
bijvoorbeeld komt tot stand in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu en Bioforum. Deze 
strategie wordt de komende jaren verder gezet. 

Rollen en  
taken 

Broederlijk Delen neemt initiatief, brengt eigen expertise aan en biedt een campagneplatform 
aan. Andere actoren versterken door hun eigen expertise en netwerk. 

Middelen Afhankelijk van de samenwerking. Doorgaans beperkt tot personeelstijd.  
 

7 Broederlijk Delen en CIDSE 

Situering Bij alle resultaten. Sluit aan bij GSK België C 

Actoren CIDSE is een internationaal netwerk van 18 katholieke ontwikkelingsorganisaties. Broederlijk 

Delen is oprichter, bestuurder en één van de kernactoren in dit netwerk. 

Doelstell ing Inhoudelijke en methodologische afstemming met als doel tot sterkere resultaten met meer 
impact te komen wat betreft sensibilisering en mobilisering. 

Rollen en  
taken 

Overleg en gezamenlijke actie. BD maakt deel uit van de stuurgroep rond een gemeenschappe-
li jke internationale meerjaren-campagne “Joint Action” waarbij CIDSE en haar leden internatio-
naal én in de landen van de leden over verschillende thema’s campagne voeren. Verschillende 

Cidse-leden brengen diverse expertise in. BD heeft een unieke expertise rond vrijwilligerswerk 
en campagnevoeren die ingezet wordt voor het geheel. We nemen initiatief voor 
gemeenschappelijke projecten en campagnes onder de leden. Projecten en internationale 
campagnes die in CIDSE ontstaan, worden door BD hertaald voor een Vlaams publiek. 

Middelen Personeelstijd voor overleg. Ledenbijdrage aan CIDSE. 
 

8 Broederlijk Delen, Studio Globo en Kazou 

Situering Bij resultaat R1 & R5. Sluit aan bij GSK België C 

Doelstell ing “Verlof Mondial”. De expertise bundelen van de drie organisatie om te komen tot een 
vrijetijdsaanbod voor gezinnen over internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling. 

Rollen en  
taken 

“Verlof Mondial” bestrijkt een breed gamma van mondiale vraagstukken en thema’s. Het 
aanbod is gericht op kinderen, jongeren en jonge ouders, in de vorm van een kamp met telkens 

een andere thematische focus, vertrekkend van de SDG’s. 
BD is trekker van de samenwerking en brengt expertise in ivm organiseren van jongerenkampen, 
mondiale thema’s en Zuidlanden. SG: expertise rond mondiale vorming, alsook de talrijke 

materialen en inleefateliers. Kazou: expertise in het organiseren van vakanties voor kinderen. 

Middelen Personeelstijd voor overleg. 
 

9 Broederlijk Delen, Studio Globo en UP Leuven (K.U.Leuven) 

Situering Bij resultaat R3 en R5. Sluit aan bij GSK België C 

Doelstell ing Studenten laten kennismaken met internationale s olidariteit via een vormingstraject en een 
inleefreis ti jdens de zomervakantie naar een van de partnerlanden van BD. 

Rollen en  

taken 

Tijdens het voortraject worden de studenten voorbereid op de inleefreis en gevormd. Tijdens de 

reis maken ze kennis met de concrete realiteit in een partnerland in het Zuiden. Na de reis 
worden ze gevraagd een engagement op te nemen. BD trekt het hele inhoudelijke luik van dit 
project. Tijdens de voorbereiding organiseert SG vorming (rond interculturaliteit). Tijdens de reis  
wordt de begeleiding opgenomen door de lokale partners van BD. UP zorgt voor de selectie en 

de begeleiding van de studenten. 

Middelen De studenten betalen hun reis. Middelen voor begeleiding door Broederlijk Delen. 
 

10 Broederlijk Delen en Globelink 

Situering Bij resultaat R5. Sluit aan bij GSK België C 

Doelstell ing Het jeugdwerk en de sector van ontwikkelingssamenwerking dichter bij elkaar brengen. 

Rollen en  
taken 

Toenadering creëren tussen jongeren en de sector van de ontwikkelingssamenwerking is niet 
altijd evident, ondanks een openheid  tot engagement. Door deze samenwerking maken we 

verbinding tussen doelgroep en sector OS. BD levert inhoudelijke en thematische input. Vaak 
wordt voor het Kras-jongerenparlement op onze expertise beroep gedaan. BD zorgt voor de 
aanwezigheid van een Zuidpartner op een jongerenevent. Globelink begeleidt de jongeren. 
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Middelen Personeelstijd  
 

11 Broederlijk Delen en Voedsel Anders 

Situering Bij resultaat R1, R2, R6, R7, R8,R9. Sluit aan bij GSK België C 

Actoren Nieuw samenwerkingsverband van Wervel, BioForum Vlaanderen, EVA, Bond Beter Leefmilieu, 
Greenpeace, Vredeseilanden, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Voedselteams, Velt, 

Oxfam Solidariteit, Natuurpunt, Solidagro, Dierenartsen zonder Grenzen en De Landgenoten. 

Doelstell ing Samenwerking voor sensibilisering en beleidsbeïnvloeding rond agro-ecologie als alternatief voor 
agro-landbouw in Vlaanderen (hoofdthema voor het gros van onze Zuid-partners). 

Rollen en  
taken 

Broederlijk Delen brengt thematische expertise in maar stelt ook zijn breed bereik en zijn 
communicatiekanalen ter beschikking van dit netwerk. 

Middelen Personeelstijd. Eventuele financiële middelen, te bekijken per actie. 
 

12 Broederlijk Delen en Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede (NRV) 

Situering Bij alle resultaten. Sluit aan bij GSK België C 

Actoren Een samenwerking van Broederlijk Delen, Orbit vzw, Missio, Caritas Vlaanderen, Caritas 
Internationaal, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Pax Christi -Vlaanderen en Present. 

Doelstell ing Uitwisseling en informatiedeling vanuit ieders expertise. 

Rollen en 
taken 

BD brengt thematische expertise rond internationale thema’s  in. Via dit netwerk krijgen we 
toegang tot andere netwerken in diverse domeinen van de samenleving in België. Ook 

internationaal biedt dit kansen (samenwerking met netwerk “Justice et Paix”). NRV werkt 
vormingsmodules uit voor vrijwill igers en medewerkers. Intensieve samenwerking met Ecokerk, 
een werkgroep van NRV rond klimaatrechtvaardigheid.  

Middelen Personeelstijd voor overleg. BD betaalt l idgeld aan NRV. 
 

13 Broederlijk Delen en Welzijnszorg 

Situering Bij resultaat R1 en R2. Sluit aan bij GSK België C 

Doelstell ing Logistiek-organisatorische samenwerking (voor meer efficiëntie en doelmatige inzet van de 
campagnemiddelen van beide organisaties). 

Rollen en  
taken 

BD en Welzijnszorg zijn sterke campagneorganisaties die kunnen terugvallen op een goede logis-
tieke organisatie. Het organisatorisch luik van de campagne wordt door gedeeld (opslag, onder-

steunend personeel enz.). Dit leidt tot efficiëntiewinst (vooral ook omdat de campagneperiodes 
complementair zijn). Ad hoc vinden ook meer inhoudelijke samenwerkingen plaats.  

Middelen Geregeld door een samenwerkingsovereenkomst 
 

14 Broederlijk Delen en Droomoverleg 

Situering Bij resultaat R5. Sluit aan bij GSK België C 

Actoren Droomoverleg is een open forum voor ontmoeting, uitwisseling en netwerking onder collega -
jongerenwerkers, waarop alle ANGS met een actieve jongerenwerking worden uitgenodigd.  

Doelstell ing Capaciteitsversterking inzake jongerenwerk, vooral door delen van ervaring en expertise. 
Stimuleren en facil iteren van onderlinge afstemming van het aanbod naar jongeren. 

Rollen en  
taken 

BD is samen met Oxfam WW één van de initiatiefnemers van dit overleg. We willen onze 
expertise in het werken met jongeren delen en samen initiatieven ontwikkelen. 

Middelen Personeelstijd voor overleg 
 

15 11.11.11 – Samenwerking in het kader van de SDG’s 

Situering Bij alle resultaten. Sluit aan bij GSK België C 

Doelstell ing Samenwerking van 11.11.11 en leden, getrokken door 11.11.11. Opvolger van de coalitie “De Tijd 
Loopt” over de MDG’s, om nu als sector samen te werken rond de SGD-agenda. 

Rollen en  
taken 

11.11.11 wil samen met leden en bredere sector werken aan lokale verankering van de SDG’s. 
Steden en gemeenten spelen immers een belangrijke rol in het verwezenlijken van de nieuwe 

agenda. Een concrete vertaalslag van het SDG-kader moet bruikbaar zijn voor vrijwilligers, advies-
raden, gemeentebesturen en 4de pijlers. Daarnaast via sensibilisering, acties en animaties deze 
agenda zichtbaar maken bij breed publiek en beleidsmakers , dit via enkele grote internationale 

momenten (jaarlijks SDG-vooruitgangsrapport in september en de mid-termevaluatie in 2019 of 
2020). Een werkgroep concretiseert deze pistes en werkt communicatie-initiatieven uit.  
BD is l id van de werkgroep en brengt thematische expertise in. Als grote beweging zijn we 
belangrijk voor mobilisatie bij acties en campagnes. 

Middelen Personeelstijd voor overleg. Flexibele samenwerking: engagementen kunnen jaarlijks andere 
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vorm of intensiteit krijgen. Daarom  wordt niet gewerkt met vaste bijdrage. Voor grote 
initiatieven en actiemodellen komt er een concreet voorstel voor bijdrage in geraamde kosten. 
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9. BELGIE – SPECIFIEKE DOELSTELLING K01-B3 POLITIEK 

 
9.1 K01-B3 POLITIEK – FICHE VAN DE DOELSTELLING 
 

specifieke doelstelling Beleidsmakers op Belgisch, Europees en internationaal niveau zijn beïnvloed ten gunste van duurzame ontwikkeling en respect v oor de 

mensenrechten en internationaal recht in de partnerlanden. 

objectif spécifique Des responsables politiques au niveau belge, européen et internationa l sont influencé en faveur du développement durable et le respect des 
droits de l 'homme et el droit international dans les pays partenaires. 

IATI identifier BE-BCE_KBO-0418088113-K01-B3_BELGIE_POLITIEK 

land BELGIE GSK BELGIE 

interventiegebieden België. Europese en internationale beleidsmakers  

betrokken partijen Pax Christi Vlaanderen    

doelgroep Belgische, Europese en internationale belei dsmakers. Overheden in partnerlanden. Nederlandstalig Belgisch publiek.  

  Belgische en Europese privé-actoren. 

begunstigden Uiteindelijke begunstigden zijn bevolkingsgroepen in de partnerlanden 

hoofdsector 99820 Promotion of development awareness  

interactie aanvragers Deze doelstelling wordt uitgevoerd door Broederlijk Delen. Voor de bredere interactie met Studio Globo in het luik België en in het 

programma, zie Toelichting vooraf. 

andere organisaties Pax Christi Vlaanderen, CIDSE 

operationele kosten 1.233.942,34 euro 

policy markers leefmilieu 2 goed bestuur 2 

  verwoestijning 0 gezondheid van moeder en kind 0 

  biodiversiteit 0 HIV/aids 0 

  klimaatadaptatie 1 kinderrechten 0 

  klimaatmitigatie 1 ontwikkeling van de handel  0 

  gender 1    
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9.2 K01-B3 POLITIEK – BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN 

 

  baseline jaar 3 jaar 5 verificatiebronnen 

STRATEGISCHE DOELEN GSK 

D.1: versterken van de erkenning van onze expertise door onze doelgroepen. 

D.2: het aangaan, versterken, en/of beïnvloeden van allianties rond ontwikkelingsrelevante thema’s. 

D.3: het beïnvloeden van nationale, Europese en internationale beleidsmakers en privé-actoren ten gunste van duurzame ontwikkeling en mensenrechten. 

SPECIFIEKE DOELSTELLING K01-B3:  POLITIEK 

Beleidsmakers op Belgisch, Europees en internationaal niveau zijn beïnvloed ten gunste van duurzame ontwikkeling en respect voor de mensenrechten en internationaal 
recht in de partnerlanden. 

Indicator 1. Bereik.   Jaarlijks aantal contacten met beleidsmakers 

en pers + aantal  lezingen 
340 380 400 

Som van de deelbereiken. Bron: registratiesysteem. 

Indicator 2. Waardering.   % aanwezigen op lezingen dat ons 

aanbod als kwalitatief evalueert 
65% 65% 65% 

Gemiddelde van de indicatoren type Waardering bij de resultaten. Bron: 

ingevulde evaluatieformulieren 

Indicator 3. Effecten.   Mate waarin onze analyses en aanbevelingen 
opgenomen worden door het beleid en/of tot gewenste acties 
leiden bij beleidsmakers  

1,5 2 2 
Gemiddelde van de indicatoren type Effecten. 0 = niet goed. 1 = minder  
dan verwacht. 2 = zoals verwacht. 3 = beter dan verwacht. Bron: jaarlijkse 
evaluatie van de advocacy-cyclus per domein van het politieke werk 

RESULTAAT 1   ISRAEL-PALESTINA 

Bevordering van vrede in Israël en Palestina door expertiseopbouw en -verspreiding, alliantievorming en beleidsbeïnvloeding vanuit een rechtenbenadering. 

Indicator 1. Bereik.   Jaarlijks aantal contacten met beleidsmakers 

en pers + aantal lezingen 
140 140 140 

Registratiesysteem 

Indicator 2. Waardering.   % aanwezigen op lezingen dat ons 
aanbod kwalitatief waardeert 

65% 65% 65% 
Evaluatieformulieren bij lezingen 

Indicator 3. Effecten.   Mate waarin onze analyses en aanbevelingen 
opgenomen worden door het beleid en/of tot gewenste acties 
leiden bij beleidsmakers  

2 2 2 
Jaarlijkse evaluatie van de advocacy-cyclus. 0= niet goed. 1 = minder dan 
verwacht. 2 = zoals verwacht. 3 = beter dan verwacht. 

RESULTAAT 2   CENTRAAL-AFRIKA 

Betrokken actoren: Broederlijk Delen & Pax Christi Vlaanderen 

Bevordering van vrede en duurzame ontwikkeling in Centraal-Afrika door expertiseopbouw en -verspreiding, alliantievorming en beleidsbeïnvloeding vanuit een 

rechtenbenadering. 
Indicator 1. Bereik.   Jaarlijks aantal contacten met beleidsmakers 

en pers + aantal lezingen 
140 140 140 

Registratiesysteem 

Indicator 2. Waardering.   % aanwezigen op lezingen dat ons 
aanbod kwalitatief waardeert 

65% 65% 65% 
Evaluatieformulieren bij lezingen 

     

Indicator 3. Effecten.   Mate waarin onze analyses en aanbevelingen 2 2 2 Jaarlijkse evaluatie van de advocacy-cyclus. 0= niet goed. 1 = minder dan 
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opgenomen worden door het beleid en/of tot gewenste acties 
leiden bij beleidsmakers  

verwacht. 2 = zoals verwacht. 3 = beter dan verwacht. 

RESULTAAT 3   VOEDSEL 

Bevordering van voedselsoevereiniteit en agro-ecologie in de partnerlanden, met focus op Afrika, door expertiseopbouw en -verspreiding, alliantievorming en 

beleidsbeïnvloeding vanuit een rechtenbenadering. 

Indicator 1. Bereik.   Jaarlijks aantal contacten met beleidsmakers 
en pers + aantal lezingen 

20 40 50 
Registratiesysteem 

Indicator 2. Waardering.   % aanwezigen op lezingen dat ons 
aanbod kwalitatief waardeert 

65% 65% 65% 
Evaluatieformulieren bij lezingen 

Indicator 3. Effecten.   Mate waarin onze analyses en aanbevelingen 
opgenomen worden door het beleid en/of tot gewenste acties 

leiden bij beleidsmakers  

1 2 2 
Jaarlijkse evaluatie van de advocacy-cyclus. 0= niet goed. 1 = minder dan 
verwacht. 2 = zoals verwacht. 3 = beter dan verwacht. 

RESULTAAT 4   NATUURLIJKE RIJKDOMMEN 

Bevordering van een duurzamere omgang met natuurlijke rijkdommen in de partnerlanden, met focus op Latijns-Amerika, door expertiseopbouw en -verspreiding, 

alliantievorming en beleidsbeïnvloeding vanuit een rechtenbenadering. 

Indicator 1. Bereik.   Jaarlijks aantal contacten met beleidsmakers 
en pers + aantal lezingen 

40 60 70 
Registratiesysteem 

Indicator 2. Waardering.   % aanwezigen op lezingen dat ons 
aanbod kwalitatief waardeert 

65% 65% 65% 
Evaluatieformulieren bij lezingen 

Indicator 3. Effecten.   Mate waarin onze analyses en aanbevelingen 
opgenomen worden door het beleid en/of tot gewenste acties 

leiden bij beleidsmakers  

1 2 2 
Jaarlijkse evaluatie van de advocacy-cyclus. 0= niet goed. 1 = minder dan 
verwacht. 2 = zoals verwacht. 3 = beter dan verwacht. 

RESULTAAT 5   GENDERRECHTVAARDIGHEID 
Het genderperspectief is geïntegreerd in het politiek werk op de verschillende domeinen. 

Indicator 1.   Mate waarin het genderthema wordt weerspiegeld in 

publicaties en lezingen 
1 2 2 

Jaarlijkse evaluatie van de advocacy-cyclus. 0= niet goed. 1 = minder dan 

verwacht. 2 = zoals verwacht. 3 = beter dan verwacht. 

VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 

De resultaten zijn maar haalbaar als we voldoende mankracht en werkingsmiddelen voor de realisatie ervan hebben.  

TYPOLOGIE VAN DE ACTIVITEITEN 

Expertiseopbouw en –verspreiding (zie GSK België, D.1.1, D.1.2) 
Aangaan, versterken en beïnvloeden van allianties (zie GSK België, D.2.1) 
Beïnvloeden van beleidsmakers (zie GSK België, D.3.1, D.3.2, D.3.3) 
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9.3 K01-B3 POLITIEK – TABEL 4 OPERATIONELE KOSTEN 

 
aangepaste tabel – 31-03-2017 
 

 
 

1. PARTNERS

Investering                          -   

Werking                          -   

Personeel                          -   

Totaal                      -                        -                        -                        -                        -                            -   

2,SAMENWERKINGEN

Investering                       -                         -                         -                         -                         -                            -   

Werking                       -                         -                         -                         -                         -                            -   

Personeel          43.500,00          43.500,00          43.500,00          43.500,00          43.500,00         217.500,00 

Totaal        43.500,00        43.500,00        43.500,00        43.500,00        43.500,00         217.500,00 

3. LOKAAL KANTOOR

Investering                          -   

Werking                          -   

Personeel                          -   

Totaal                      -                        -                        -                        -                        -                            -   

4. HOOFDZETEL

Investering               822,83               888,80               897,60               906,40               915,20              4.430,83 

Werking            8.228,27          13.288,00          13.424,40          13.560,80          13.701,60            62.203,07 

Personeel        137.522,03        197.092,00        201.025,60        205.038,40        209.130,40         949.808,43 

Totaal      146.573,14      211.268,80      215.347,60      219.505,60      223.747,20      1.016.442,34 

TOTAAL OK

Investering               822,83               888,80               897,60               906,40               915,20              4.430,83 

Werking            8.228,27          13.288,00          13.424,40          13.560,80          13.701,60            62.203,07 

Personeel        181.022,03        240.592,00        244.525,60        248.538,40        252.630,40      1.167.308,43 

Totaal      190.073,14      254.768,80      258.847,60      263.005,60      267.247,20      1.233.942,34 

Totaal Partner                       -                         -                         -                         -                         -                            -   

Total Partners :                      -                        -                        -                        -                        -                            -   

totaal 

SAMENWERKING 1 

BROEDERLIJK DELEN 

PAX CHRISTI

         43.500,00          43.500,00          43.500,00          43.500,00          43.500,00         217.500,00 

                         -   

totaal 

samenwerkingen
       43.500,00        43.500,00        43.500,00        43.500,00        43.500,00         217.500,00 

Investering             822,83             888,80             897,60             906,40             915,20              4.430,83 

Werking          8.228,27        13.288,00        13.424,40        13.560,80        13.701,60            62.203,07 

Personeel      181.022,03      240.592,00      244.525,60      248.538,40      252.630,40      1.167.308,43 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 190.073,14 254.768,80 258.847,60 263.005,60 267.247,20 1.233.942,34

Investering                          -   

Werking                          -   

Personeel                          -   

Totaal STUDIO GLOBO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMMA KOMYUNITI GSK BELGIE K01-B3 POLITIEK  - STUDIO GLOBO

Operationele kosten

2017 2018 2019 2020 2021  Algemeen Totaal 

Partners

Samenwerkingen

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK BELGIE K01-B3 POLITIEK  - BROEDERLIJK DELEN
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9.4 K01-B3 POLITIEK – MOTIVATIE TEN AANZIEN VAN DE DAC-CRITERIA 

 
Opmerking: wat parallel is met de beschrijving DAC-criteria in hst. 7.4, bij Onderwijs, herhalen we hier niet.  
 

9.4.1 K01-B3 POLITIEK – Beschrijving van de RELEVANTIE 
 

1) INPASSING IN DE SECTOR VAN DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
Het programma sluit aan bij de Belgische Wet op de Internationale Samenwerking, meer bepaald voor deze 
doelstell ing Art. 4. Komyuniti legt l inken met het kader van de SDG’s. Binnen het politieke luik vormen de 
SDG’s als geheel een belangrijk ankerpunt, en in het bijzonder SDG’s 1, 2, 5, 10, 12, 13, 15, 16.  

Samen met andere ngo’s die aan politiek werk doen, is er reeds een praktijk van afstemming met het oog op 
complementariteit en synergie, voornamelijk binnen de koepel maar ook bilateraal in het kader van campagnes 
en andere politieke initiatieven. Omwille van haar expertise op vlak van politiek werk en campagnes speelde 

BD een belangrijke rol bij de processen van de GCA en het GSK. De specifieke doelstell ing en de beoogde 
resultaten sluiten aan bij de gemeenschappelijke strategische doelstell ingen D.1, D.2 en D.3 van GSK België. 
 

2) OPGEBOUWDE EXPERTISE EN BREDE UITVOUW VAN DE WERKING 
Het politieke werk van Broederlijk Delen specialiseert zich al lang in expertiseopbouw en -verspreiding, 
alliantievorming en beïnvloeding van beleidsmakers rond specifieke thema’s (cfr. de resultaatsdomeinen van 

het politieke werk). Onze doelgroepen geven regelmatig te kennen dat ze BD beschouwen als een relevante en 
degelijke gesprekspartner (dit bli jkt bv. uit talrijke verzoeken van beleidsmakers en journalisten naar onze 
expertise en aanbevelingen). Via het politieke luik van de jaarlijkse campagnes heeft BD bijzondere expertise in 

het bereiken van een breder publiek. Door actief in te zetten op perswerk, lezingen en andere politieke 
sensibiliserende activiteiten, is Broederlijk Delen zichtbaar aanwezig in het publieke en politieke debat m.b.t. 
onze kernthema’s. Via het netwerk CIDSE is BD ingebed in de Europese en internationale civiele samenleving 
en rechtstreeks betrokken bij politieke processen op deze niveaus. 
 

3) COHERENTE OPBOUW VAN DE BEOOGDE RESULTATEN DIE BIJDRAGEN AAN HET GSK BELGIË 

De geformuleerde specifieke doelstell ing voor politiek werk sluit aan bij de gemeenschappelijke strategische 
doelen van het GSK (D.1, D.2, D.3). Op resultaatsniveau onderscheiden we in het politieke werk de vier 
inhoudelijke domeinen van het politieke werk (Israël en Palestina, Centraal -Afrika, Voedsel, Natuurlijke 
Rijkdommen) en een transversaal resultaatsdomein Genderrechtvaardigheid. We kozen voor een inhoudelijke 

opdeling van de resultaten per domein van het politieke werk, om een logisch verband weer te geven tussen de 
specifieke doelstell ing, de resultaten en indicatoren. Door deze opdeling is een duidelijkere opvolging mogelijk 
van bereik, waardering en effecten m.b.t. de verschillende domeinen. De strategische doelen van het GSK 

(expertiseopbouw en –verspreiding, all iantievorming en beleidsbeïnvloeding vanuit een rechtenbenadering) 
worden beoogd binnen elk van de thema’s. Hieronder l ichten we de verschillende domeinen bondig toe.  
 

SPECIFIEKE DOELSTELLING B3 POLITIEKE WERKING 

K01-B3-R1: RESULTAAT ISRAËL & PALESTINA 
Het politiek werk rond de regio Israël & Palestina focust op het aanklagen van s chendingen van het internatio-

naal recht. Het beleidswerk richt zich hoofdzakelijk tot het Belgische politieke niveau (Kamer, Ministerie en 
FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, regering, diplomaten, anderen), de media en het 
bredere publiek. Bijzondere aandacht gaat naar de nederzettingenbouw en de blokkade van Gaza, de vernie-

ling van EU-projecten in zone C en restricties tegen het middenveld. Het werk op Belgisch niveau wordt afge-
stemd met ons internationaal netwerk CIDSE op Europees niveau, in het bijzonder rond de relaties tussen de 
EU en Israël. Op vlak van sensibilisering l igt de nadruk op vreedzaam verzet in zowel Israël als Palestina. 

K01-B3-R2: RESULTAAT CENTRAAL-AFRIKA 

Het politiek werk rond Centraal -Afrika beoogt het bevorderen van vrede en inspraak in de Democratische Re-
publiek Congo (DRC), waarbij vertrokken wordt van het Vredesakkoord van 2013. De focus l igt op eerli jke en 

veilige verkiezingen, respect voor democratische vrijheden, steun aan lokale burgerorganisaties en ontwa pe-
ning van gewapende groepen in Oost-Congo. Op vlak van sensibilisering l igt de nadruk op de bredere politieke 
situatie in de DRC, met bijzondere aandacht voor de geweldloze strijd van jongeren. Het beleidswerk richt zich 
tot het Belgische politieke niveau (Kamer, Ministeries en FOD Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking 

en Defensie, premier en kernkabinetten, diplomaten, anderen), naast media en het bredere publiek. Dit resul-
taat wordt uitgevoerd samen met Pax Christi Vlaanderen die hier extra expertise inzet. 

K01-B3-R3: RESULTAAT VOEDSEL 

Bij het beleidswerk rond voedsel en landbouw ligt de nadruk op voedselsoevereiniteit en agro -ecologie, met 
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geografische focus op Afrika. We pleiten voor meer middelen en mogelijkheden voor familiale landbouwers, en 
voor een coherent (handels- en ontwikkelings)beleid dat mensen betrekt bij  duurzame (familiale) 

voedselproductie en voedselzekerheid garandeert. Naast het Belgisch niveau is er nauwe samenwerking met in 
de eerste plaats CIDSE, voor politiek werk op EU- en internationaal niveau. Op vlak van sensibilisering spelen 
we een actieve rol binnen het platform Voedsel Anders, een coalitie van milieu-, landbouw- en 

ontwikkelingsorganisaties die het begrip agro-ecologie in Vlaanderen op de politieke agenda willen zetten. 
K01-B3-R4: RESULTAAT NATUURLIJKE RIJKDOMMEN 

Het politieke werk rond natuurlijke rijkdommen focust op het aanklagen van mensenrechtenschendingen die 

het gevolg zijn van het ontwikkelingsmodel gebaseerd op de grootschalige ontginning van natuurlijke 
rijkdommen in Latijns-Amerika. Bijzondere aandacht gaat naar de situatie in Peru, Colombia, Bolivia en 
Guatemala. Inhoudelijke accenten zijn de inspraak van lokale (inheemse) gemeenschappen en het garanderen 

van hun rechten op land en territorium, de bescherming van mensenrechten- en milieuactivisten, en de nood 
aan bindende regelgeving voor de privésector op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast 
beleidsbeïnvloeding, sensibilisering en perswerk op Belgisch niveau (Kamer, Ministerie en FOD Buitenlandse 
Zaken, regering, diplomaten, anderen), is er nauwe samenwerking op EU- en internationaal niveau rond 

gezamenlijke campagnes en lobbydossiers (o.m. met CIDSE, bv. campagne rond conflictmineralen, proces 
m.b.t. de uitwerking van een bindend verdrag rond bedrijven en mensenrechten binnen het kader van VN). 

K01-B3-R5: RESULTAAT GENDERRECHTVAARDIGHEID 

De integratie van het thema genderrechtvaardigheid op de verschillende resultaatsdomeinen is een bijzonder 
aandachtspunt voor de komende jaren, zowel op het niveau van beleidsbeïnvloeding (het thema opnemen in 
onze analyses en aanbevelingen) als op het niveau van bredere sensibilisering (het verband tussen de 

verschillende thema’s en het transversale thema genderrechtvaardigheid). We streven naar een 
nadrukkelijkere zichtbaarheid van dit thema in beleidsdocumenten, ti jdens lobby- en sprekerstours, 
publicaties, enz. Bij de jaarlijkse evaluatie van de ‘advocacy-cyclus’ (zie onder) zal bijzondere aandacht besteed 
worden aan dit aspect. 

 

4) TRANSPARANTIE IN COMMUNICATIE EN INZET VAN MIDDELEN 
De communicatieve ondersteuning staat volledig in functie van het informeren van het publiek. Daarbij heeft 
Komyuniti een strikt beleid inzake het scheiden van de middelen (personele/financiële) die ingezet worden op 
fondsenwerving of educatie. Uiteraard worden fondsenwervende acties niet voorgelegd voor subsidie. 

Ons (uitgebreid) jaarverslag wordt integraal op de website gezet om zo tegemoet te komen aan de nood aan 
transparantie. 
 

9.4.2 K01-B3 POLITIEK – Beschrijving van de DOELTREFFENDHEID 
 
1) OPERATIONALISERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BENADERINGEN IN HET GSK 

 

B3 Politieke werking 

Benadering in GSK België Operationalisering in specifieke doelstell ing B3 Politieke werking 
D.1.1. Onze expertise kwalitatief 

versterken 
We kiezen voor expertiseopbouw rond vier kernthema’s/resultaatsdomeinen 
waarbinnen we s tudiewerk doen (onder meer door voortdurende 
kennisuitwisseling met Zuidpartners) en actief deelnemen aan (en dragen tot) 
informatiedoorstroming en vorming binnen de sector. Dankzij onze inbedding in 
(internationale) netwerken (bv. CIDSE) is er een actieve kennisuitwisseling met 
andere organisaties. 

D.1.2. De expertise binnen de sector 
op een kwaliteitsvolle en 
efficiënte manier delen met en 
ui tdragen naar onze 
doelgroepen 

We zetten s terk in op de aanwezigheid  in het publieke en politieke debat over de 
kernthema’s van het politieke werk. Op basis van opgebouwde expertise 
informeren en sensibiliseren we beleidsmakers, pers en het bredere publiek (via 
pol itieke dossiers, debatten, lezingen briefings, persartikels (opiniestukken, 
interviews), digitale communicatie…  

D.2.1. Het aangaan van, versterken 
van of beïnvloeden van 

a l lianties rond ontwikkelings-
relevante thema’s 

Broederlijk Delen is actief lid van verschillende netwerken en p latformen met het 
oog op het opbouwen en delen van expertise, gezamenlijke s tandpuntinname en 

beleidsbeïnvloeding (zie ‘synergiëen’). 

D.3.1. Beleidsmakers en privé-actoren 
hebben toegang tot relevante, 
begri jpbare en bruikbare 

informatie van de sector 

We delen onze expertise en aanbevelingen met beleidsmakers via briefings, 
pol itieke dossiers, brieven, actualiteitsnota’s en andere informatiedragers. Privé-
actoren zijn in het beleidswerk van BD geen rechtstreekse doelgroep, maar in ons 

werk naar beleidsmakers hebben we wel oog voor hun belangrijke rol in de huidige 
economie en samenleving, en benadrukken we hun verantwoordelijkheden (bv. in 
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het kader van het politieke werk rond natuurlijke ri jkdommen pleiten we voor een 
s trenger wetgevend kader voor de privésector op het vlak van mensenrechten). 

D.3.2. In dialoog gaan met 
beleidsmakers en private 
actoren 

We gaan rechtstreeks in gesprek met beleidsmakers ti jdens telefoongesprekken, 
vergaderingen, hoorzittingen, rondetafelgesprekken en seminaries, lobbytours met 
partners en andere activiteiten. 

D.3.3. Het aantonen van de mobilise-
rende kracht en het draagvlak 

van CMO’s/IA’s rond ontwikke-
l ingsrelevante thema’s tov 
beleidsmakers en privé-actoren 

Het mobiliseren van de achterban voor en door de politieke werking is een sterkte 
van Broederlijk Delen waarop we willen blijven inzetten (via het politieke luik van 

campagnes, petitie-acties, lezingen en debatten, aantrekkelijke en toegankelijke 
communicatie omtrent politiek werk, enz.). Regelmatig werken we voor dergelijke 
acties samen met collega-CMO’s  en IA’s.  

 

2) DOELGROEPENBELEID 
BD heeft sinds haar ontstaan in 1961 een enorme evolutie doorlopen en expertise opgebouwd wat betreft 

beweging maken rond internationale solidariteit, waaronder ook de mobilisering voor poli tieke thema’s. De 
sterke lokale verankering zorgt voor inbedding in de lokale contexten van ons land. Ook op het niveau van 
nationale netwerken rond onze politieke kernthema’s is BD sterk aanwezig. Door het bewegingswerk te l inken 
aan de expertise van het beleidswerk zorgen we voor inbedding en draagvlak voor de thema’s waarrond we 

werken. Co-creatie in het politieke werk is nadrukkelijk aanwezig in de samenwerking met Zuidpartners (bv. 
gezamenlijke standpuntbepaling, kennisuitwisseling, lobby- en sprekerstours), maar ook met andere CMO’s op 
Belgisch en Europees niveau (bv. gezamenlijke CIDSE-campagnes). Door de achterban, beleidsmakers en pers te 
mobiliseren garanderen we de multiplicatie van onze analyses en aanbevelingen. 
 

3) METHODISCHE AANPAK 
Hiervoor verwijzen we naar het aanvraagdossier (dec. 2014) voor de NGO-erkenning van BD, m.n. naar 

hoofdstukken C.d) en C.h): blz. 18-19; 25-26.  Verder verwijzen we naar de TOC waarin wordt toegelicht hoe 
politiek werk bijdraagt tot de doelstell ing van het programma Tenslotte verwijzen we naar de parallelle 
hoofdstukjes bij de twee vorige doelstell ingen (7.4.2 & 8.4.2) 

Maar specifiek voor de politieke werking gebruiken we de advocacy-cyclus als plannings- en opvolgingstool. De 
verschillende stappen van deze cyclus zijn: 1. identificatie van het probleem, 2. studie en analyse (mapping van 
bronnen en actoren), 3. doelstell ingen (bepalen van inhoudelijke accenten en strategie), 4. opstellen jaarlijks 
actieplan, 5. evaluatie en ‘lessons learnt’ voor de nieuwe cyclus. 
 

4) RESULTAATSGERICHTE BENADERING EN RISICOBEHEER 
Gezien dit een Komyuniti -strategie betreft, verwijzen we naar de beschrijving hoger bij ‘onderwijs” (cfr. 7.4.2)  
 

5) PERSONEELSBEHEER EN ORGANISATIE VAN DE OPERATIONELE WERKING 
Uiteraard is bij beleidswerk de rol van de stafmedewerkers cruciaal voor het bereiken van de beoogde 

resultaten. Een stevig personeelsbeleid en uitgewerkte hrm-instrumenten zijn van wezenlijk belang. Hiervoor 
verwijzen we naar het erkenningsdossier, ingediend in december 2014 (hfst. Ca, blz. 5 – 7). 
Verder is de werkorganisatie van groot belang. 
De Cel Politiek is in het organogram toegevoegd aan de dienst Beleid en Algemene Zaken, geleid door de 

directeur. Deze keuze werd gemaakt o.m. omwille van de strategische positie (b.v. voor het innemen van 
politieke standpunten). Anderzijds staat de werking van de politieke cel eveneens  in functie van bepaalde 
landen en thematieken van de Zuidwerking. Zij is te situeren op een kruispunt in de organisatie.  
De beleidsmedewerkers komen maandelijks samen in een setting van intervisie wat aanzet tot “lering”. 

 
9.4.3 K01-B3 POLITIEK – Beschrijving van de DUURZAAMHEID 
 

IMPACT VAN DE INTERVENTIE 
Door beïnvloeding van de besluitvorming rond wetgeving en het bredere beleid, streven we structurele 
veranderingen na die ook na de interventie door BD blijvende impact hebben op het promoten van duurzame 

ontwikkeling met respect voor de mensenrechten en het internationaal recht in de partnerlanden. 
 

LEEFBAARHEID VAN DE INTERVENTIE 
Met het politieke werk investeren we actief in a ll ianties en contacten (met beleidsmakers, journalisten, 

organisaties, experts, anderen) op langere termijn. Zo vergroten we de kans dat onze expertise rond de 
thema’s van het politieke werk maximaal gedeeld wordt en dat onze analyses en aanbevelingen ook na een 
mogelijke stopzetting van de interventie door BD hun weg blijven vinden naar het beleid. Via sensibil isering en 
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vormingswerk draagt het politiek werk ook bij tot kennisopbouw en bewustwording bij het bredere publiek. Zo 

creëren we ook op langere termijn een breed draagvlak voor onze thema’s, analyses en aanbevelingen.  
 
9.4.4 K01-B3 POLITIEK – Beschrijving van de DOELMATIGHEID 
 

ALGEMEEN 
Voor de politieke werking, zoals voor het bewegingswerk, is uitgegaan van kwalitatieve en kwantitatieve 

voortzetting van de werking.  
 

OVERZICHT VOORNAAMSTE MIDDELENINZET VOOR B3 POLITIEK 

WERKINGSKOSTEN 

Beperkte werkingsmiddelen zijn voorzien voor dienstreizen in het kader van samenwerking met partners in de 
partnerlanden en netwerking op Europees niveau, aankoop van documentatie in het kader van de vier 
resultaatsdomeinen, aanmaak van publicaties. 

PERSONEEL 

Er wordt één voltijds medewerker ingezet per resultaatsdomein, samen drie voltijdse medewerkers. Dit in l i jn 
met ons strategisch kader waarin politiek werk een belangrijke plaats krijgt (cfr. dossier voor ngo-erkenning).  

Functies educatieve werking per resultaat VTE VTE in DGD 

R1 Beleidsmedewerker Israël en Palestina 1 1 

R3 Beleidsmedewerker Voedsel  1 1 

R4 Beleidsmedewerker Natuurlijke rijkdommen 1 1 

Totale aantal medewerkers voor specifieke doelstelling B3  3 3 
 

MIDDELEN VOOR DE BETROKKEN PARTIJEN 

Pax Christi 
Vlaanderen 

Personeel B3-R2 1 vte voor beleidswerk Centraal Afrika  

 
9.5 K01-B3 POLITIEK – BESCHRIJVING VAN DE PARTNERSCHAPSSTRATEGIE 
 

BETROKKEN PARTIJ PAX CHRISTI VLAANDEREN 
In Vlaanderen heeft Broederlijk Delen een strategisch partnerschap met Pax Christi Vlaanderen voor het 
politieke werk over zowel Centraal -Afrika als Israël-Palestina. De beleidsmedewerkers voor deze twee thema’s 

doen aan politiek werk i.f.v. beide organisaties. Het personeelslid voor Centraal -Afrika is tewerkgesteld bij Pax 
Christi Vlaanderen, het personeelslid voor Israël en Palestina bij Broederlijk Delen. Ook de jaarlijkse 
Vredesweek-campagne is een gezamenlijk initiatief van BD en Pax Christi Vlaanderen. In het kader van dit 

programma is Pax Christi Vlaanderen betrokken partij voor de werking Centraal -Afrika, en is in de begroting van 
het programma een bijdrage voorzien van BD voor inzet van de beleidsmedewerker bij Pax Christi Vlaanderen. 
Deze samenwerking is gemotiveerd vanuit de werking rond één van onze kernthema’s “vrede en inspraak”.  
 

CIDSE ALS PARTNER 
Er is ook een strategisch partnerschap met het internationale netwerk van katholieke vastenorganisaties CIDSE, 
met hoofdkantoor in Brussel. CIDSE heeft een sterke reputatie op vlak van beleidswerk op Europees en 

internationaal niveau (CIDSE heeft bv. consultatieve status bij de VN). BD draagt actief bij aan de werking van 
CIDSE, o.a. door inhoudelijke input voor de werkgroepen Private Sector (met focus op de problematiek van 
natuurlijke rijkdommen in Latijns -Amerika) en Midden-Oosten (met focus op het conflict in Israël & Palestina). 
BD vertaalt het beleidswerk van CIDSE naar het Belgische niveau (Belgische standpuntinname op Europees en 

internationaal niveau) en werkt samen in het kader van politieke campagnes (bv. de campagne voor strengere 
Europese regelgeving m.b.t. de handel in conflictmineralen). 
 

BETREKKEN VAN PARTNERS UIT DE PARTNERLANDEN 
De partners van BD in de partnerlanden voeden het politieke werk voor elk van de vier kern-domeinen: Israël-
Palestina, Centraal -Afrika, Voedsel, en Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen. Ze bepalen mee de 

inhoudelijke prioriteiten en de standpuntinname. Ze dragen bij tot informatieverzameling en het 
documenteren van specifieke cases, en blijven op de hoogte van het politieke werk van BD. Er is een actieve 
uitwisseling tussen de beleidsmedewerkers en specifieke partnerorganisaties op het terrein. BD kan ook 
bijdragen tot eigen beleidswerk van partners in Europa. 
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9.6 K01-B3 POLITIEK – BESCHRIJVING VAN SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 

 
 

1 Broederlijk Delen en  Pax Christi Vlaanderen (PCV) 

Situering Bij resultaten R1 en R2. Sluit aan bij GSK België D.1 tot D.3 

Doelstell ing Politiek werk rond Centraal -Afrika en Israël en Palestina op Belgisch niveau 

Rollen en  
taken 

Voor het thema Israël -Palestina neemt BD de lead in expertiseopbouw, beleids -, sensibilisering- 
en mediawerk in Vlaanderen. PCV ondersteunt en draagt bij onder meer via de internationale 
werking van PCV. Voor het thema Centraal -Afrika doet de politieke medewerker aan 

expertiseopbouw, beleids-, sensibiliserings- en mediawerk voor PCV en BD. 

Middelen Samenwerkingsovereenkomst in het kader van betrokken partij  
 

2 CIDSE-verband Israël-Palestina 

Situering Bij resultaat R1. Sluit aan bij GSK België D.1 tot D.3 

Actoren CIDSE is het internationaal netwerk van ontwikkelingsorganisaties waar BD lid van is. Het 

samenwerkingsverband Israël -Palestina bestaat uit: Cafod, CCFD, Misereor, Trocaire en BD. 

Doelstell ing Politiek werk inzake het Israëlisch-Palestijns conflict op EU-niveau. 
Rollen en  

taken 

Broederlijk Delen is de trekker van dit samenwerkingsverband, waarvoor een 

gemeenschappelijke beleidsmedewerker is aangeworven. Broederlijk Delen voedt de strategie 
en implementeert het beleidswerk op Belgisch niveau. 

Middelen De beleidsmedewerker werkt in het kantoor van BD en sluit aan bij het Team Politiek van 
Broederlijk Delen. CIDSE is de werkgever. BD investeert werkingsmiddelen. 

 

3 CIDSE-werkgroep Private Sector 

Situering Bij resultaat R4. Sluit aan bij GSK België D.1 tot D.3 

Doelstell ing Samenwerking met het oog op Europese en internationale beleidsbeïnvloeding inzake de 
aansprakelijkheid van de privésector op vlak van mensenrechten- en milieunormen. 

Rollen en  
taken 

De werkgroep Private Sector bouwt expertise uit rond specifieke dossiers m.b.t. de sociale en 
milieu-impact van de privésector en doet aan gezamenlijke beleidsbeïnvloeding op Europees 

en internationaal niveau. Naast BD zijn onder meer Cafod, Misereor, DKA en CCFD actief 
binnen de werkgroep. BD voedt de werkgroep vanuit zijn partnerwerking en expertise rond de 
problematiek van natuurlijke rijkdommen in Latijns -Amerika. Verder implementeren we het 

Europese en internationale werk van CIDSE op Belgische niveau. Het is de intentie hiervoor in 
de toekomst sterker samen te werken met Entraide et Fraternité. 

Middelen Personeelstijd voor overleg 
 

4 CIDSE-werkgroep FAST 

Situering Bij resultaat R3. Sluit aan bij GSK België D.1 tot D.3 

Doelstell ing Samenwerking ifv Europese en internationale beleidsbeïnvloeding ivm het thema voedsel. 

Rollen en  
taken 

Samenwerkingsverband tussen CCFD, Manos Unidas, FEC, SCIAF, Misereor, Fastenopfer en 
Broederlijk Delen. Coördinatie gebeurt vanuit CIDSE in Brussel. BD voedt de strategie en 
implementeert het beleidswerk op Belgisch niveau. Het is de intentie hiervoor in de toekomst 
sterker samen te werken met Entraide & Fraternité. 

Middelen Personeelstijd voor overleg 
 

5 EURAC 

Situering Bij resultaat R2. Sluit aan bij GSK België D.1 tot D.3 

Doelstell ing EURAC is een Europees netwerk voor beleidswerk inzake Centraal -Afrika. 

Rollen en  
taken 

Beïnvloeden van Belgische standpuntbepaling  via informatie-uitwisseling, standpuntbepaling, 
gezamenlijk onderzoek en advocacy. 11.11.11 speelt een actieve rol binnen de werking van 

Eurac, is vertegenwoordigd in de bestuursorganen en steunt Eurac financieel. BD is actief 
binnen verschillende werkgroepen van EurAc, voedt de strategie en implementeert het 
beleidswerk op Belgisch niveau. 

Middelen Personeelstijd voor overleg 
 

6 Nationaal Midden-Oostenplatform van 11.11.11 

Situering Bij resultaat R1. Sluit aan bij GSK België D.1 tot D.3 

Doelstell ing Het nationale Midden-Oostenplatform zet in op specifieke campagnes en gezamenlijk 
beleidsbeïnvloedend werk inzake het Midden-Oosten. 
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Rollen en  
taken 

Het platform focust de komende periode op een campagne rond de Bezette Palestijnse 
Gebieden, de vijftigste verjaardag van de Israëlische bezetting van Palestina en concrete stand-

puntbepaling over Syrië, Irak en de bredere regio. Het platform wil erkend worden als relevante 
stem in debatten over de situatie in het Midden-Oosten. 11.11.11 coördineert samen met 
CNCD-11.11.11. Ze nemen de lead voor gemeenschappelijke standpunten en politiek werk over 

actuele situaties in het Midden-Oosten. Bijzondere focus gaat naar de problematiek van de 
il legale Israëlische nederzettingenexpansie, oa via herlancering van de Made in i l legality 
campagne en een “Settlement Monitor”. 
BD neemt een actieve rol op en bereidt o.m. beleids-en mediadocumenten voor. 

Middelen Investeren van personeelstijd in de samenwerking 
 

7 Centraal-Afrika Overleg 11.11.11 

Situering Bij resultaat R2. Sluit aan bij GSK België D.1 tot D.3 

Doelstell ing Het Centraal-Afrika Overleg (CAO) wil het Belgische beleid tav de regio beïnvloeden.  

Rollen en  
taken 

Twee bijeenkomsten per jaar voor l idorganisaties van 11.11.11, actief in Burundi, D.R.Congo en 
Rwanda. Nauwe samenwerking met het ‘Plateforme Afrique Centrale’ aan FR kant. Uitwisseling 

van informatie en strategische doelstell ingen voor het politieke werk van de koepel. Bij 
belangrijke (politieke) gebeurtenissen (b.v. presidentsverkiezingen in de regio) nemen het CAO 
en PFAC een gemeenschappelijk standpunt in. 11.11.11 speelt een coördinerende rol en neemt 
de lead in de ontwikkeling van gezamenlijke standpunten en politiek werk over actuele situaties 

in C-Afrika. BD neemt actieve rol op en bereidt o.m. beleids-en mediadocumenten voor. 

Middelen Personeelstijd voor overleg en samenwerking 
 

8 Belgische Netwerk Natuurlijke Rijkdommen 

Situering Bij resultaat R4. Sluit aan bij GSK België D.1 tot D.3 

Actoren Naast Broederlijk Delen zijn onder meer 11.11.11 en Commission Justice et Paix actieve leden 

van dit netwerk. 11.11.11 coördineert dit platform samen met Justice & Paix.   

Doelstell ing Het netwerk spitst zich toe op de Belgische standpuntinname inzake Europese regelgeving 
m.b.t. beleid natuurlijke rijkdommen en de specifieke ondersteuning vanuit België aan 
initiatieven voor een duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen.  

Rollen en  
taken 

De komende jaren wil dit platform zich meer richten op onderzoek en beleidsbeïnvloeding naar 
due-diligence mechanismen voor de toeleveringsketens van grondstoffen en de opvolging van 

de impact van deze mechanismen op het duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen. Ook de 
problematiek van conflictertsen wordt opgevolgd. 11.11.11 zal werken aan onderzoek en 
campagne en een facil iterende rol opnemen bij de opvolging van de implementering van de 
Europese verordening rond conflict-ertsen. BD voedt de werkgroep vanuit zijn geografische 

focus op Latijns-Amerika en draagt bij aan relevante dossiers op de Belgische politieke agenda 
m.b.t. een meer verantwoorde ontginning van en handel in grondstoffen. 

Middelen Personeelstijd voor overleg en samenwerking 
 

9 Coalitie tegen de Honger 

Situering Bij resultaat R3. Sluit aan bij GSK België D.1 tot D.3 

Actoren AJD, AEFJN, Caritas International, CNCD, Croix-rouge, CSA, Broederlijk Delen, Défi Belgique 
Afrique, Entraide et Fraternité, FIAN, Le Monde selon les femmes, Louvain coopération, Oxfam 
sol, Oxfam MDM, Sos Faim, Trias, Dierenartsen zonder grenzen. 

Doelstell ing Belgische (federale) beleidsbeïnvloeding rond het thema voedsel. 

Rollen en  
taken 

De Coalitie volgt het thema voedselzekerheid op. Het overleg dient het delen van expertise, en 
het afstemmen van sensibil isering en beleidswerk inzake voedsel en voedselzekerheid. 

Broederlijk Delen is actief l id van de Coalitie. 

Middelen Personeelstijd voor overleg 
 

10 Voedsel Anders 

Situering Bij resultaat R3. Sluit aan bij GSK België D.1 tot D.3 

Actoren Zie onder specifieke doelstell ing beweging:  synergie nr. 11 (hoofdstuk 8.6) 

Doelstell ing Vlaamse sensibilisering en beleidsbeïnvloeding inzake agro-ecologie 

Rollen en  

taken 

Vanuit het team politiek brengen we thematische expertise in. De bevordering van agro-

ecologie in België is voor BD complementair met de bevordering van duurzame landbouw en 
agro-ecologie, die centraal staat in de werking in heel wat partnerl anden. 

Middelen Personeelstijd voor overleg 
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11 11.11.11 – Ledenoverleg Beleid 

Situering Bij alle resultaten. Sluit aan bij GSK België D.1 tot D.3 en meer specifiek D.1 

Doelstell ing Overleg van koepel en leden gecoördineerd door de koepel. Het overleg versterkt het 
beleidsbeïnvloedend werk van 11.11.11 en de sector.  

Rollen en  

taken 

Door informatie-uitwisseling, identificatie van complementariteit streven naar concrete 

samenwerking en synergie inzake politiek advocacywerk. Voor 2017-2021 ligt nadruk op: de 
politieke actie in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen (2018) en de gewestelijke / 
federale verkiezingen (2019), voorbereidend studiewerk en advocacy in kader van de 
koepelcampagne en gezamenlijke besluitvorming over het “budget voor academisc h 

onderzoek”. Broederlijk Delen is actieve deelnemer in dit overleg. 

Middelen Personeelstijd 
 

12 Platform Klimaatrechtvaardigheid 

Situering Bij resultaat R3. Sluit aan bij GSK België D.1 tot D.3 

Doelstell ing Het Belgische klimaatbeleid en de Belgische standpunten ivm Europees en internationaal 

klimaatbeleid beïnvloeden via gezamenlijke standpunten en dialoog met beleidsmakers.  

Rollen en  
taken 

De milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden en jeugdraden samenbrengen. Het 
Platform wil erkend worden als stem van het brede middenveld over klimaat. Focus l igt op 
standpuntvorming rond de belangrijkste politieke momenten gezien dit goed verloopt en 
complementair is aan de communicatieve en mobiliserende acties via de Klimaatcoalitie. 

CNCD-11.11.11 en 11.11.11 vervullen een coördinerende rol. BD is deelnemer aan dit Platform. 
Hiervoor werken we ook samen met Ecokerk (zie synergie 12 bij ‘beweging’ B2) 

Middelen Personeelstijd voor overleg 
 

13 Politieke werkgroep SDG’s 

Situering Bij alle resultaten. Sluit aan bij GSK België D.1 tot D.3 

Actoren Vertegenwoordigers van ngo's, milieu-organisaties, vakbonden, vrouwenbeweging, ….  

Doelstell ing Implementatie van de SDG’s in het Belgische binnen- en buitenlandse beleid. 
Rollen en  

taken 

Verbreding door samenwerking met het ruimere middenveld (zonder onze specifieke Zuidfocus 

te verwaarlozen). De koepels nemen de lead in de ontwikkeling van gemeenschappelijke 
standpunten en politiek werk om de Belgische, en regionale overheden aan te zetten tot 
inspanning om de 2030 Agenda uit te voeren en concrete acties te ondernemen.  

11.11.11 coördineert samen met CNCD-11.11.11. BD is actieve deelnemer. 

Middelen Personeelstijd voor overleg 
 

14 Migratiecoalitie 

Situering Sluit aan bij GSK België D 

Doelstell ing De Migratiecoalitie, opgericht in 2014, wil het Belgische en Vlaamse migratiebeleid 

beïnvloeden via gemeenschappelijke standpuntbepaling en politieke acties.  

Rollen en  
taken 

Een jaarlijks migratierapport en 1 à 2 jaarlijkse denkdagen. Doelstel l ing voor de komende jaren 
is te verbreden en efficiënter te werken via sterkere coördinatie met het Franstalige (Réseau 
Migrations, Droits et Solidarité) en Nederlands talige (Migratiecoalitie) organisaties, gezien het 
belang van migratie als een federale bevoegdheid, o.a. via de migratiecampagne van de 

koepels. Binnen de migratiecoalitie, vervult 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een 
coördinerende rol. Tijdens de campagne migratie coördineren 11.11.11 en CNCD-11.11.11 de 
federale politieke werkgroep. BD was een van de eerste deelnemende Ngo’s in de 
migratiecoalities. We gaan die blijven opvolgen en meewerken aan de activiteiten waar 

relevant. 

Middelen Personeelstijd voor overleg 
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Samenwerkingsverband Komyuniti 
Programma 2017-2021 

K02 PALESTINA 

 
Aanpassingen van het programma 
 
De besparing in het Palestina-programma werd gewogen verdeeld over de verschillende partners. Daarvoor 
gebruikten we verschillende criteria: 

- Voor Israël en Palestina zijn er sowieso een aantal specifieke criteria voor partnerkeuze (zie ook onder 
6.5: combinatie en evenwichten van Israëlische en Palestijnse organisaties, partners van Gaza, 
Westbank en Jeruzalem, focus op Palestijnen in Israël, grassroots en nationaal, vrouwen en 
jongeren/kinderen, aansluiting bij beleids- en bewegingswerk in België).  

- eventuele risico's op beheersvlak (op basis van externe evaluaties, maar ook i.v.m. tijdigheid van 
planningsdocumenten en verslagen) 

- Daaraan voegden we volgende criteria toe: kwaliteit van het door de partner uitgewerkte 
projectvoorstel, aantal (en grootte van bijdragen van) andere donoren aan dezelfde partner.  

Inhoudelijk wint de focus op Gaza relatief aan belang. Dat strookt ook met de prioriteiten.  
 
Globaal genomen blijven de veranderingstheorie en het logisch kader overeind. Maar er zijn wel een heel 
aantal bijsturingen bij het bereik en de verwachtte waarden van de indicatoren. Daarvoor zijn twee belangrijke 
redenen:  

- door de besparing moesten  een aantal inhoudelijke zaken bijgestuurd worden. Bepaalde acties 
werden geannuleerd, andere veranderd. Het bereik bvb. van rechtsbijstand is aanzienlijk gedaald.  

- De context is in volle evolutie. Het discours t.a.v. het middenveld verhardt; Palestijnen in Israël hebben 
het moeilijker, nederzettingen kregen een duw in de rug vanaf de eedaflegging van Trump, etc. 
Daardoor stuurden een aantal partners ook verwachtingen en interventies bij. Zo is het verwacht 
aantal rechtszaken dat positief afgerond zal worden in Israël naar beneden bijgesteld.  

 
Die veranderingen in de context zijn ook de verklaring van kleine aanpassingen aan de risicomatrix.  
 
In de aanbevelingen van DGD werd het volgende vermeld: « Un budget détaillé faisant apparaître les coûts des 
formations et des activités de communication est souhaitable. Il est également question du développement 
d'un outil digital pour faciliter l'accès à l'information sur les droits, mais ce coût n'est pas reflété dans le 
budget. » 

- Vooreerst moeten we opmerken dat de voorlopige opgevraagde budgetten geen aparte labels voor 
vormings- of communicatiekosten bevatten, noch voor digitale instrumenten waardoor geen 
systematisch overzicht gegeven kan worden, op dit moment. Vormingskosten omvatten typisch ook 
verschillende kosten (werkingskosten, personeelskosten, soms ook investeringen), die nu niet op die 
manier zijn opgevraagd bij partnerorganisaties. Dit zou wel apart opgevraagd kunnen worden en na de 
afrekening kunnen deze details ook uit de factuurlijsten gehaald worden. 

- Een belangrijk deel van deze kosten zijn (dus) impliciet opgenomen in budgetten. Bvb. een belangrijk 
deel van het werk van Gisha gebeurt digitaal: hun personeel werkt in grote mate aan content voor 
websites, dossiers, sociale media etc. De personeelstijd daarvoor wordt niet apart als 
communicatiekost of een aantal werkingskosten worden niet als digitale tools gelabeld waardoor we 
hier op dit moment geen detail over kunnen geven. Dit kan wel op vraag en na de afrekening. Ook een 
organisatie als BtS stelt bijvoorbeeld een “New Media Coordinator” tewerk (fulltime), die ook 
meewerkt aan het BD-project maar zijn salaris wordt betaald door een andere donor. Hun zgn. 
“Testimony Editors” (waarvan er 1 voor 33% fulltime is opgenomen in het BD-project t.w.v. 13.000 €) 
werken in grote mate met digitale tools maar ook die kost is niet op die manier gelabeld en kunnen we 
dus niet zomaar op die manier detailleren op dit moment.  

- Een aantal kosten gelinkt aan communicatie en digitale instrumenten zijn wel expliciet opgenomen in 
budgetten. Een beknopt overzicht van Adalah, BtS en DCI-P: 
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Budgetted cost in local currency EURO EURO 

   unit  unit cost quantity 
Tot. 

budget. 

Total requiered 

   
budget from BD 

Adalah 

2.1.2 International Advocacy & 
Translations  
& media products & Website 

Mediafile 
per case 6 1.950,00 11.700 3.000 2.500 

  

3.1.2 International Advocacy and 
Media(20%) Month 2112,5 12 25350 6500 6500 

BTS 1.2 Data-Base Development Year 70000 1 70000 16667 2190 

  

2.1.3 Computers & IT (database 
development, security and 
maintenance)  Year 160000 1 160000 38095 9524 

DCI 2.2.1 Content generation Monthly 168,42 12 2021 1873 1873 

 

2.2.2 Online presence Monthly 233 12 2801 2596 2596 

 
- Wat betreft vormingskosten : de vormingskosten van BtS en DCI-P worden volledig door andere 

donoren betaald. Adalah haalde na de budgetverlaging haar vormingsluik uit het Broederlijk Delen 
project. Wat de andere partners betreft: 

o WCLAC voorziet in 2017 een vormingsbudget (werkingskost) van 9725€ waaraan BD 1239€ 
bijdraagt en brengt twee social workers voor 10% in het BD-budget (voor in totaal 2420€ in 
2017) 

o TDP: het hele project is gericht op vorming. Dit bevat investeringen, werkingskost en 
personeelskost die allemaal ingezet wordt om doelgroep en publiek van de activiteiten te 
vormen op verschillende manieren.  

 
In dit aangepast programma geven we alle veranderingen in geel gemarkeerd aan. 
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TOELICHTING VOORAF 
 
 
HET SAMENWERKINGSVERBAND KOMYUNTI IN 2017-2021 
Het samenwerkingsverband Komyuniti, opgericht in 1997, bestaat uit Studio Globo en Broederlijk Delen. De 
meerwaarde van het samenwerkingsverband heeft zich doorheen de jaren bevestigd. Beide organisaties 
hebben de erkenning bekomen als programma-ngo voor de periode 2017-2026. Het samenwerkingsverband 
Komyuniti wordt voortgezet in 2017-2021, met consolidering van de synergie. De leden van Komyuniti hebben 
een gezamenlijke strategische planning 2014-2021, die zich vertaalt in het gezamenlijke programma. 
Resultaatsgericht beheer en kwaliteitsbeheer worden samen uitgebouwd.  Broederlijk Delen en Studio Globo 
werken ook samen op het vlak van logistiek, informatica en databeheer, personeelsbeheer en boekhouding. 
Het samenwerkingsprotocol werd herzien met het oog op 2017-2021.  
 
GEZAMENLIJK PROGRAMMA 2017-2021 
In het kader van de nieuwe regelgeving dienen Broederlijk Delen  en Studio Globo een gezamenlijk programma 
in. Het programma 2017-2021 is het zesde programma van Komyuniti. Inhoudelijk blijft het zoals voorheen een 
geïntegreerd programma. Conform de nieuwe regelgeving worden budgetten en financiële verantwoording nu 
gescheiden. Het gezamenlijke programma wordt aangestuurd en opgevolgd door de Komyuniti Stuurgroep, en 
binnen Studio Globo en Broederlijk Delen afzonderlijk door de directieteams. De operationele coördinatie en 
opvolging gebeurt door de Komyuniticel bestaande uit de coördinator en de boekhouder van het programma. 
 
LUIK BELGIE 
Het Luik België van het programma bestaat uit drie specifieke doelstellingen: Onderwijs, Beweging en Politiek. 
Deze komen overeen met drie strategische doelen van de GSK België. De specifieke doelstelling Onderwijs 
wordt gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, met Studio Globo als lead. De realisering 
van de gezamenlijke doelstelling Onderwijs wordt opgevolgd door de Komyuniti Werkgroep Onderwijs. De 
doelstellingen Beweging en Politiek worden uitgevoerd door Broederlijk Delen. 
 
LUIK PARTNERLANDEN 
Het Luik Partnerlanden van het programma wordt uitgevoerd door Broederlijk Delen. Dit luik is ingedeeld per 
land met één specifieke doelstelling per land. De specifieke doelstellingen Israël-Palestina, Burkina Faso, 
Senegal, Congo, Oeganda, Rwanda, Burundi, Guatemala, Nicaragua, Haïti, Peru en Bolivia kaderen in de 
respectievelijke GSK’s van deze landen. De specifieke doelstelling Colombia wordt ingediend buiten GSK, 
conform de  regels in dat verband. 
 
LEVENDE COHERENTIE VAN HET PROGRAMMA 
Zowel in het Luik België als in het Luik Partnerlanden wordt gestreefd naar maatschappelijke verandering voor 
duurzame ontwikkeling en een wereld zonder ongelijkheid. Met dit programma willen we de dynamiek 
versterken waarbij groepen in België en in de partnerlanden interageren in het bewustzijn dat ze werken aan 
een gezamenlijke doelstelling, met specifieke uitdagingen in elk land. Partners zijn betrokken bij de campagne 
van Broederlijk Delen en de ontwikkeling van educatieve tools. Personele samenwerking en inleefreizen 
creëren vanuit de vrijwilligersbeweging een band met de partnerlanden. Meer in het algemeen willen we de 
werkvormen uitbouwen die directe solidariteit bevorderen tussen groepen in België en in de partnerlanden. De 
politieke werking waarbij op Belgisch en Europees niveau belangen verdedigd worden van de bevolking in de 
partnerlanden, vormt een brug tussen het Luik België en het Luik Partnerlanden. De werking in de 
partnerlanden is ook uitdrukking van de solidariteitsbeweging, en de werking in België wordt mee bepaald door 
de dynamiek van maatschappelijke verandering in de partnerlanden. 
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1. K02 PALESTINA – LANDFICHE 
 
 

Operationele kosten   1.315.884,66 euro 

Contactpersoon België naam Toon Vrelust, programmaverantwoordelijke Broederlijk Delen 

  telefoon 02 213 04 07 

  e-mail toon.vrelust@broederlijkdelen.be 

   SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 
 

Broederlijk Delen wil bijdragen tot een waardiger leven voor Palestijnen door enerzijds betere toegang tot 
basisrechten te garanderen en anderzijds kansen voor persoonlijke ontwikkeling te creëren. Via 
partnerorganisaties verlenen we jaarlijks aan ongeveer 750 Palestijnse burgers rechtsbijstand. Daarnaast 
vormen we burgers en verenigingen om zelf op te komen voor hun rechten. Bijzondere aandacht gaat naar de 
rechten van vrouwen en kinderen.  
Schendingen van het internationaal recht ondermijnen de kansen op ontwikkeling. Daarom focust het 
programma sterk op beleidsbeïnvloeding. Om de mensenrechten te verdedigen, richten we ons zowel tot 
beleidsmakers in Palestina en Israël, als op internationaal niveau. Interactie tussen de partnerorganisaties in 
Israël en Palestina en het eigen politieke werk op Belgisch en Europees niveau is daarbij cruciaal. We investeren 
in het informeren en sensibiliseren van de publieke opinie om een verzoenende opstelling te bevorderen. Het 
tweede luik van het programma wil kansen creëren voor persoonlijke ontwikkeling. Door in te zetten op 
vorming, begeleiding, traumaverwerking en creatieve expressievormen, geven onze partnerorganisaties 
mensen de kans om hun weerbaarheid te verhogen, dit met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. 

 
 
KAART MET LOKALISERING VAN DE PARTNERS 
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2. K02 PALESTINA – LIJST VAN DE PARTNERS 
 

1 ADALAH 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel 

adres PO Box 8921, Haifa 31090 Israel 

telefoon +972-4-950-1610 

e-mail adalah@adalah.org 

contactpersoon Rina Rosenberg 

doelstelling K02 PALESTINA 

DGD-budget 197.500 euro 

rol van de partner Resultaten 1-2. Adalah verbetert de mensenrechtensituatie van Palestijnse burgers in 
Israël door het leveren van rechtsbijstand, door mensenrechtenschendingen 
nationaal en internationaal aan te kaarten, en door het opleiden van 
rechtenstudenten en jonge advocaten. 

partner sinds Sinds 2009 

  

2 BTS 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Breaking the Silence 

adres PO Box 68150, Jerusalem 91681 

telefoon +972 (0)50 9266 010 

e-mail yehuda@shovrimshtika.org 

contactpersoon Yehuda Shaul 

doelstelling K02 PALESTINA 

DGD-budget 205.500 euro 

rol van de partner Resultaten 2-3. BTS werkt aan het documenteren en aanklagen van schendingen van 
het internationaal humanitair recht op basis van verzamelde getuigenissen van 
Israëlische ex-militairen. 

partner sinds Sinds 2010 

  

3 DCI-P 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Defence for Children International – Palestine 

adres Kantoor in Ramallah Palestina, P.O.Box: 55201 Jerusalem 

telefoon +970 2 242 7530 

e-mail Lina.qumsiyeh@dci-pal.org 

contactpersoon Lina Qumsiyeh 

doelstelling K02 PALESTINA 

DGD-budget 170.800 euro 

rol van de partner Resultaten 1-3. DCI geeft rechtsbijstand aan kinderen en jongeren bij zaken die 
voorkomen bij Israëlische militaire rechtbanken. Deze zaken en bijkomend onderzoek 
vormen de basis voor beleidswerk over deze thematiek op nationaal en 
internationaal niveau, en aan sensibilisering en vorming inzake het geweld tegen 
kinderen en jongeren. 

partner sinds Sinds 2011 

  

4 GISHA 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Gisha - Legal Center for Freedom of Movement 

adres 42 Harakevet St., Tel Aviv-Jaffa 67770 Israël 

telefoon +972-3-6244120   

e-mail tania@gisha.org 
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contactpersoon Tania Hary 

doelstelling K02 PALESTINA 

DGD-budget 229.085 euro 

rol van de partner Resultaten 1-2. Gisha geeft advies en rechtsbijstand aan Palestijnse burgers van Gaza 
in verband met verplaatsingen tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever, en bepleit 
bij Israëlische overheidsdiensten en op internationaal niveau de verbetering van de 
bewegingsvrijheid van burgers uit de Gazastrook. 

partner sinds Sinds 2008 

  

5 PCFF 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Parents Circle – Families Forum 

adres 1 Hayasmin St. Ramat Efal, 5296000, Israel 

telefoon + 972-3-5355089 

e-mail efrat@the parentscircle.org 

contactpersoon Efrat Tal 

doelstelling K02 PALESTINA 

DGD-budget 0 euro 

rol van de partner Resultaten 2-4. Israëli's en Palestijnen die een familielid verloren hebben door het 
conflict worden door PCFF samengebracht om zo aan verzoening te werken, via 
allerlei innovatieve methodes. Via herdenkingen en sensibilseringsacties op nationaal 
en internationaal niveau bepleit de organisatie het belang van verzoening in het 
vredesproces. 

partner sinds Sinds 2014 

  

6 TDP 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Theatre Day Productions / Ayyam Al Masrah 

adres Gebaseerd in Gaza, Palestina, POB 18669m Jerusalem 91184 

telefoon +972 2 585-4513 

e-mail tdp@theatreday.org 

contactpersoon Jan Willems 

doelstelling K02 PALESTINA 

DGD-budget 296.000 euro 

rol van de partner Resultaten 3-4. Via theatervoorstellingen, inhoudelijke debattten en nabesprekingen 
worden kinderen, jongeren en vrouwen uit Gaza aangezet om hun levenssituatie te 
thematiseren en worden jongeren en volwassenen gemotiveerd om zich in te zetten 
voor positieve en creatieve ontwikkeling in hun gemeenschap. 

partner sinds Sinds 2006 

  

7 WCLAC 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Women’s Centre for Legal Aid and Counselling 

adres Gebaseerd in Ramallah, Palestina PO BOX 54262 Jerusalem  91516 

telefoon +972 2 2956146 

e-mail info@wclac.org 

contactpersoon Berni Shawa 

doelstelling K02 PALESTINA 

DGD-budget 212.000 euro 
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rol van de partner Resultaten 1-3. WCLAC geeft ondersteuning en rechtsbijstand aan vrouwen inzake 
gender-gerelateerd geweld, sensibiliseert inzake vrouwenrechten in Palestina, en 
bepleit in Palestina en op internationale fora het respect voor vrouwenrechten in 
Palestina, met uitgebouwde internationale samenwerking met fora voor 
vrouwenrechten in de Arabische wereld en met de VN via de speciale rapporteurs. 

partner sinds Sinds 2011 

  

8 YES THEATRE 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Yes Theatre for Communication among Youth 

adres Ein Sara Street – Hebron, Palestina 

telefoon 00970-2-2291559    

e-mail yes.theatre@gmail.com 

contactpersoon Mohammed Issa 

doelstelling K02 PALESTINA 

DGD-budget 0 euro 

rol van de partner Via theater, storytelling, stop motion, worden Palestijnse jongeren en kinderen 
gevormd om moeilijke thema's uit hun familiesituatie of gelinkt aan het leven onder 
de bezetting, bespreekbaar te maken. De gevormde jongeren worden verder begeleid 
in hun persoonlijke ontwikkeling en het vinden van tewerkstelling. 

partner sinds Sinds 2016 
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3. K02 PALESTINA – VERANDERINGSTHEORIE 
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TOELICHTING 
 

1 Dit programma vertrekt van de hypothese dat politieke verandering de hefboom is om bij te dragen tot 
vrede en respect voor de mensenrechten in Israël en Palestina. 
We gaan uit van de analyse dat de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden het Palestijnse 
recht op zelfbeschikking ondermijnt en ook heeft geleid tot economische regressie en “de-develop-
ment”. De grote financiële inspanningen van de internationale donoren hebben de gevolgen van de 
bezetting verlicht, maar konden deze tendens niet omkeren. Sinds de start van de bezetting 
transformeerde Israël de Palestijnse gebieden via onder meer de nederzettingenbouw en de Muur. Het 
weigert zijn verplichtingen als bezettende macht na te komen en stelt Palestijnse burgers systematisch 
bloot aan geweld. Ondanks het vredesproces ondermijnt het de Palestijnse staatsopbouw en geeft het 
de Palestijnse overheid niet de ruimte om efficiënt basisdiensten aan de bevolking te verstrekken.  
Ook de scheiding tussen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en de tweespalt tussen Hamas 
en Fatah hypothekeren politieke en humanitaire vooruitgang. De status quo houdt de focus op 
humanitaire hulp ten nadele van ontwikkeling. De internationale gemeenschap onderneemt echter 
weinig actie om de blokkade van Gaza op te heffen en basisrechten zoals bewegingsvrijheid te 
garanderen. Vandaar de focus van dit programma op politiek werk in de EU, Israël en de Palestijnse 
gebieden. Geografische spreiding is voor ons ook essentieel, we focussen zowel op Israël als op 
Palestina (de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem). De programmawerking gebeurt 
ook in nauwe samenwerking met cel politiek van Broederlijk Delen. 
 
We gebruiken onder meer het model van de Advocacy Cycle en de Power Cube om onze politieke 
interventies op te bouwen: we brengen een groep partners samen met de nodige expertise om te 
kunnen werken op verschillende politieke niveaus (van lokaal tot internationaal), in verschillende 
politieke ruimtes (van gesloten tot open) en op verschillende vormen van politiek van (formeel tot 
informeel). Daarvoor ondersteunen we verschillende types activiteiten van partners: sensibiliseren, 
informeren van specifieke doelgroepen en het brede publiek (zie toelichting 3) en de dialoog aangaan 
met de beleidsmakers (zie toelichting 2) zowel in Israël, Palestina als op internationaal niveau (vooral 
EU, VS en VN).  
 
In dit bredere luik rond politiek en internationaal recht hebben we naast algemene schendingen van 
internationaal recht als gevolg van de bezetting in het bijzonder op aandacht voor: de situatie van 
vrouwen en kinderen; Palestijnen in Israël en het verkeer van goederen en mensen tussen Gaza en de 
Westelijke Jordaanoever. Milieuthema’s (met name: vervuiling, afval en waterhuishouding) vormen 
hierbij ook een belangrijk aandachtspunt. 
Politiek werk is complex, resultaten boeken vergt tijd en politieke wil. Hier schort het vaak aan, ook al 
zijn beleidsmakers zich bewust van de oorzaken van het aanhoudend conflict, toch hanteren ze geen 
rechtenbenadering uit vrees om Israël voor het hoofd te stoten.  
Voor ons is het cruciaal om naast beleidswerk aan directe dienstverlening te doen om burgers ook nu al 
in deze moeilijke context te ondersteunen. We zien ook de urgentie van noden op persoonlijk niveau 
(zie toelichtingen 4 en 5). We willen dat het politieke werk stevig verankerd is in de realiteit van de 
rechthebbenden.  
 
Palestijnse burgers zijn vaak van kindsbeen af blootgesteld aan geweld gerelateerd aan de bezetting en 
zijn hierdoor getraumatiseerd. Ook huiselijk geweld is veel voorkomend. Het toenemende 
conservatisme en de radicalisering versterken dit probleem. In de maatschappij wordt echter weinig 
aandacht besteed aan psychosociale problemen. Met name  vrouwen, jongeren en kinderen zijn het 
meest kwetsbaar. Creatieve en sportieve activiteiten, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en 
uitwisseling kunnen hierop een antwoord bieden en de weerbaarheid van jongeren en vrouwen 
verhogen. Tegelijk brengt dit ook maatschappelijke verandering met zich mee: mensen organiseren zich 
om anders om te gaan met geweld, maken gevoelige thema’s zoals ongelijkheid tussen man en vrouw 
bespreekbaar, kijken anders naar hun positie en mogelijkheden. Tot slot geloven we ook dat dit 
bijdraagt tot de-radicalisering.  
 
Dit programma bouwt verder op voorgaande programma’s. Het partnerbestand werd na de GCA- en 
GSK-oefening licht bijgestuurd (zie 6.5) en samenwerking met andere ngo’s en op verschillende niveaus 
werd beter uitgewerkt. 
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De meerwaarde van het programma zit in de combinatie van verschillende interventies voor politiek 
werk én directe dienstverlening die ook oog heeft voor persoonlijke ontwikkeling waarbij Broederlijk 
Delen zorgt voor een netwerk van lokale partners, die dit samen mogelijk maken (zie ook onder 
toelichting 6). Via het team politiek in Brussel verzekert Broederlijk Delen ook dat ook op politieke en 
internationale fora – met name op Belgisch en Europees niveau - gehoor  wordt gegeven aan 
schendingen van het internationaal recht in Israël en Palestina. 

2 Advocacy bestaat uit drie deelaspecten lobbying of beleidswerk, mediawerk en sensibilisering. In 
samenspraak met onze partners wijzen we beleidsmakers van verschillende niveaus (lokaal tot 
nationaal) op hun verantwoordelijkheden betreffende het internationaal recht. Dat doen we op basis 
van het internationaal (humanitair) recht dat de verantwoordelijkheden van beide partijen in het 
conflict duidelijk bepaalt.  
 
Hiervoor versterken we ook de partnerschappen met een aantal sleutelspelers (selectiecriteria: zie 6.5) 
van de Israëlische (Breaking the Silence, Gisha, Adalah) en Palestijnse civiele samenleving (WCLAC en 
DCI-P) (zie onder 6.5 voor meer uitleg over partnerschapsstrategie en -keuze) ), die qua thematiek en 
methode complementair zijn aan elkaar (zie onder partnerbeschrijving onder 2 voor een beknopte 
beschrijving hiervan). Deze organisaties bewezen in het verleden al dat ze een grote, complementaire 
expertise hebben inzake internationaal recht, dat ze op het publieke debat en op besluitvorming 
kunnen wegen en zo bijdragen tot het respect voor basisrechten. Het feit dat er regelmatig verwezen 
wordt naar expertise van de organisaties in o.a. the New York Times of the Guardian en in verschillende 
communiqués van de VN, EU en VS, illustreert dit. 
 
Ze beschikken over bekwame geëngageerde mensen, sterke methodologieën en een jarenlange 
ervaring. We zijn er ons van bewust dat dit werk vooral in Israël hoe langer hoe moeilijker wordt (o.a. 
rechtszaken tegen ngo’s, politici van verschillende strekkingen die zich kritisch of zelfs haatdragend 
uitlaten over ngo’s, de recent aangenomen ngo-wet die beperkingen oplegt …). Via systematische 
opvolging van de situatie op het terrein, een sterk uitgebouwd nationaal en internationaal netwerk, 
weigering van toegang van medewerkers van internationale ngo’s …). Via flexibele en innovatieve 
vormen van actie en, proactieve communicatie trachten we ons hier tegen te wapenen. De 
partnerorganisaties hebben allemaal al meermaals bewezen over die veerkracht en flexibiliteit te 
beschikken. Enkele voorbeelden hiervan van de voorbije jaren: DCI-P kon het aantal advocaten voor 
Gaza meteen sterk verhogen n.a.v. de Gaza-oorlog van 2014; BtS kon haar personeelsbestand 
omvormen tot een degelijke crisis-communicatie-cel toen de organisatie onder vuur kwam te liggen; 
TDP kon activiteiten bijsturen maar ook nieuwe activiteiten ontwikkelen in de context van de Gaza-
oorlog; PCFF zette een digitaal ontmoetingsforum op toen de grenzen met Gaza dicht gingen en fysieke 
ontmoetingen onmogelijk werden. 
 
Aan de basis van de advocacy liggen een specifieke inhoudelijke insteek en grondig uitgewerkte 
casestudies. Elke partnerorganisatie heeft daarbij haar eigen focus: Breaking the Silence verzamelt 
getuigenissen van Israëlische ex-militairen, WCLAC monitort schendingen van vrouwenrechten in 
Palestina, DCI-P brengt schendingen van kinderrechten in kaart in Palestina, Adalah schendingen van de 
rechten van Palestijnen in Israël, Gisha schendingen van rechten i.v.m. het verkeer van mensen en 
goederen tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Voor deze documentatie en monitoring 
worden ook steeds meer digitale middelen ingezet (vb. videocamera’s voor vrijwilligers, degelijke 
databanken, betrouwbare beveiligingssystemen).  
Die informatie wordt op verschillende manieren ontsloten. De partnerorganisaties stellen regelmatig 
rapporten en briefings op, die als referentie dienen voor beleidsmakers (nationaal maar ook bv. voor 
speciale VN-rapporteurs, Europese en Amerikaanse beleidsinstellingen en diplomaten). Ze zijn 
prominent aanwezig op sociale media en in andere digitale en analoge media lokaal (nationaal zowel in 
het Hebreeuws, het Arabisch als het Engels) en internationaal. Dit doen ze enerzijds door te reageren 
vanuit hun visie, telkens wanneer er aanleidingen zijn maar anderzijds ook door zelf gerichte 
mediacampagnes op te zetten.  
 
Daarnaast investeren partnerorganisaties ook in het uitbouwen van goede relaties met opiniemakers 
(journalisten, prominenten, bijvoorbeeld Breaking the Silence is hierin erg bedreven) en beleidsmakers 
(Gisha werkt vaak via deze weg) om hun stem te laten horen. Enkele Palestijnse partnerorganisaties 
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(WCLAC en DCI-P) zetelen ook in ministeriële adviesraden van het ministerie van vrouwen- en sociale 
zaken en kunnen zo ook hun stem laten horen aan beleidsmakers. Deze organisaties doen ook 
regelmatig aan beleidsvoorbereidend werk, waarbij ze bijvoorbeeld concrete voorstellen van 
wetteksten opmaken voor overheden.  
 
Broederlijk Delen investeert ook sterk in internationale netwerking en allianties. De belangrijkste hierbij 
is ons internationaal netwerk CIDSE. Om verandering te bekomen is er immers politieke actie nodig op 
Europees niveau en daarom focussen we sterk op beleidswerk ten aanzien van de relevante 
instellingen: EEAS, DG NEAR, werkgroep Magreb-Mashrek, de Europese delegaties in Jeruzalem en Tel 
Aviv en, in mindere mate, het Europees Parlement. We gebruiken hierbij ook onze hefbomen op 
Belgisch niveau, omdat het Europese beleid in de lidstaten wordt vormgegeven.  

3 Informeren & sensibiliseren 
In deze gepolariseerde realiteit zijn niet alleen nauwkeurige, feitelijke analyses en zakelijke 
berichtgeving broodnodig. Ook moet de ontmenselijking van de Ander worden tegengegaan. De meeste 
Israëli’s komen zelden in contact met Palestijnen en associëren hen enkel met terreur en de meeste 
Palestijnen ontmoeten enkel Israëlische soldaten en kolonisten en associëren Israëli’s enkel met 
geweld. Daarom is het informeren van burgers een aparte belangrijke focus. Een betere kennis van het 
verleden en van het leed van de andere partij kan wederzijds begrip verhogen en radicale stemmen 
tegengaan. Op de langere termijn kan dit politieke verandering mogelijk maken.  
 
De Israëlische partnerorganisaties Adalah, Breaking the Silence en de Palestijnse WCLAC en DCI-P maar 
ook Theatre Day Productions in Gaza ontwikkelden hiervoor een breed gamma aan methodes gaande 
van goed ontwikkelde en rijke digitale platformen en archieven, studiebezoeken (bv. i.v.m. de 
kolonisatie in Hebron, of de impact van de Nakba in Haifa), over vormingen aan groepen vrijwilligers, 
brede publiekscampagnes (vb. over de invloed van geweld tegen burgers), tot lessen, stages of 
creatieve uitwisselingsmethoden in het formele onderwijs (van lager tot universiteit) of voor specifieke 
doelgroepen (vb. kinderen, vrouwen, rechtenstudenten, mandatarissen, leden van adviesraden …). We 
besteden ook hierbij specifieke aandacht aan vrouwen en jongeren. 

4 Juridische bijstand 
Ondanks het wettelijke kader en het rechtsapparaat krijgen Palestijnen moeilijk toegang tot hun 
rechten, zowel Palestijnse burgers van Israël als Palestijnen in Palestina. Ook al zijn ze Israëlische 
staatsburgers, toch ondervinden Palestijnse burgers van Israël discriminatie op veel domeinen zoals 
onderwijs, huisvesting en tewerkstelling. De Palestijnse burgers in de Palestijnse gebieden worden 
geconfronteerd met verschillende rechtssystemen en vallen als ze in aanraking komen met Israëlische 
instanties, onder het Israëlische militaire recht. Concreet ondersteunen we met dit programma: 
- Adalah dat jaarlijks een 6-tal zaken rond landrechten van Palestijnen in Israël (waarbij gemiddeld 

ongeveer 1200 vrouwen en 2800 mannen betrokken zijn) ondersteunt. Adalah probeert 
precedenten uit te lokken, ontwikkelt hierrond juridische kaders en stelt ook advocaten ter 
beschikking van slachtoffers. 

- In Palestina begeleidt DCI-P jaarlijks gemiddeld 100 rechtszaken van kinderen en jongeren die een 
proces krijgen in Israëlische militaire rechtbanken, door een gespecialiseerde advocaat ter 
beschikking te stellen.  

- Gisha bemiddelt in 500 individuele gevallen per jaar om verkeer van goederen en personen van en 
naar de Gazastrook mogelijk te maken 

- WCLAC geeft bijstand aan 120 rechtszaken waarbij Palestijnse vrouwen betrokken zijn. 
 
Elk van deze organisaties kan een mooi palmares voorleggen van rechtszaken die door hun toedoen een 
goede of betere uitkomst hebben gekend.  
Door deskundige ondersteuning verbetert de toegang tot een eerlijke rechtsgang. Op zich volstaat de 
juridische bijstand niet omwille van de reikwijdte van de problemen en de directe link met de 
Israëlische bezetting. De problemen moeten op een hoger, politiek niveau aangepakt worden om de 
oorzaak van deze schendingen van het internationaal recht te bestrijden (zie toelichting 2). Maar 
daarvoor zijn deze cases ook een zeer belangrijke basis. Tegelijk zijn het ook goede illustraties om mee 
aan sensibilisering en informatieverspreiding te doen (zie toelichting 3). 

5 Persoonlijke ontwikkeling 
De persoonlijke noden zijn natuurlijk veel breder dan enkel het juridische aspect. De bezetting en (de 
dreiging van) het bijhorende geweld bemoeilijken de levensomstandigheden en beperken 
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ontwikkelingsmogelijkheden.  
 
Traumabestrijding is een essentieel aandachtspunt. Gespecialiseerde partnerorganisaties zoals Theatre 
Day Productions in de Gazastrook en Yes Theatre in Hebron werken hiervoor met de methode (en 
afgeleide vormen) van “theater voor de onderdrukten”. Jongeren en vrouwen worden opgeleid om zich 
deze methode eigen te maken en gaan er dan mee aan de slag – waardoor ze nieuwe vaardigheden 
ontwikkelen en kennis opbouwen. Het gebruik van theatermethodieken om maatschappelijke en 
persoonlijke thema’s aan te snijden werkt vaak bevrijdend en versterkend omdat er aan Palestijnse 
zijde geen cultuur van debat over psychosociale problemen is. Maatschappelijk relevante thema’s 
worden onderwerp van een theaterstuk en na de opvoering is er debat over het thema en het stuk met 
een breed publiek (vaak ook jongeren en kinderen of vrouwen) waardoor ze andere opvattingen en 
perspectieven kunnen ontwikkelen. Er wordt ook geëxperimenteerd met andere methodes van 
storytelling, digitale methodes zoals stop motion filmpjes, poppentheater, enz. 
 
Partnerorganisatie Parents’ Circle Family Forum richt zich op verzoening en meer bepaald 
ontmoetingen tussen ouders en familieleden die naasten verloren door het geweld van Palestijnse 
gewapende groepen of het Israëlische leger. Waar mogelijk wordt direct contact gemaakt (o.a. via de 
innovatieve “jam sessies”, specifiek voor vrouwen) anders wordt via digitale weg contact gemaakt (zie 
o.a. het Facebook-forum voor verzoening met name voor contacten tussen Israël en de moeilijk 
bereikbare Gazastrook). Theatre Day Productions creëert ook ontmoetingsruimtes, specifiek voor 
vrouwen om uit hun isolement te kunnen treden.  
 
Werken met vrouwen, met name in Palestina, is niet altijd evident, zeker niet in de context van 
creatieve en artistieke activiteiten. Door het toenemende conservatisme nemen de vooroordelen 
tegenover dit soort activiteiten toe. Families verzetten zich vaak tegen de deelname van vrouwen. Door 
dialoog met de families en aangepaste activiteiten kunnen de meeste vrouwen doorgaans toch 
deelnemen. 

6 Capaciteitsversterking 
Er is een vrij goed uitgebouwd middenveld in Israël en Palestina met sterke organisaties die 
decennialange expertise hebben. Tegelijk is met name in Palestina het middenveld erg verdeeld en 
gefragmenteerd en zijn er veel organisatorische en politieke uitdagingen (cf. JCA 5.5). In Israël komt het 
(kritische) middenveld ook steeds meer onder druk (o.a. via de ngo-wet en de aanvallen op 
mensenrechtenactivisten). Ten slotte is er ook zeer weinig uitwisseling tussen Israëlische en Palestijnse 
organisaties, dit omwille van Israëls isolatiebeleid en de fragmentatie. Ook de weigering tot 
‘normalisering’, het aanknopen van relaties met Israëlische organisaties terwijl de bezetting aanhoudt, 
aan Palestijnse zijde is een belangrijke factor hierin.  
 
In die context kan Broederlijk Delen een meerwaarde betekenen door bruggen te slaan: ten eerste 
samenwerking tussen partnerorganisaties met verschillende specialisaties (vb. beleidswerk vs. 
persoonlijke ontwikkeling) en geografische focus (niet enkel door Palestijnse en Israëlische organisaties 
samen te brengen maar ook nog specifieker: vb. vrouwen in Palestina, Palestijnen in Israël, kinderen, 
jongeren en vrouwen in de Gazastrook) maar ten tweede ook het faciliteren van internationale links en 
links met andere organisaties (via bv. het brede partnerbestand van Broederlijk Delen wereldwijd, het 
Cidse-netwerk, het Midden-Oostenplatform van 11.11.11. en uitwisselingen in het kader van de 
opvolging van de GSK Palestina).  
 
Bijzondere aandacht is er voor partners die werken rond beleidsbeïnvloeding en het verzekeren van 
rechten die we via het team politiek op de hoofdzetel in Brussel ook kunnen ondersteunen en - ook 
omgekeerd – die de legitimiteit van het beleidswerk van Broederlijk Delen kunnen verhogen en 
kwalitatief kunnen onderbouwen. 
 
Door een kritische partnerdialoog (éénmaal per jaar ter plekke, tijdens een missie, verder regelmatig 
digitaal via Skype en feedback op plannen en rapporten) dragen we ertoe bij dat partnerorganisaties 
hun missie bewaken, links met de basis levendig houden en kwaliteitsvol blijven werken. Milieu is een 
thema dat we via die partnerdialoog ook op de agenda van lokale organisaties willen zetten. We stellen 
nl. vast dat dit bij zo goed als alle partners een blinde vlek is. 
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Broederlijk Delen zet ook een beperkt aantal vormingsactiviteiten op. Er zal in het programma verder 
aandacht gaan naar het versterken van de capaciteiten van partnerorganisaties om beleidswerk op 
Europees niveau professioneler aan te pakken. 
Gender en vrouwen hebben een prominente plaats in het programma. Door uitwisseling en externe 
communicatie hierover op te zetten kunnen we deze activiteiten van partners ook kracht bij zetten. 
Internationale uitwisseling kan in de context van Israël en Palestina tot nieuwe inzichten en 
perspectieven leiden. We voorzien ook de mogelijkheid om dit soort initiatieven te ondersteunen. 
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4. K02 PALESTINA – ANALYSE VAN DE RISICO’S 
 
Het algemene risicobeleid van Broederlijk Delen wordt hier toegepast op het partnerland. We geven achtereenvolgens de analyse van de risico’s, de beheersmaatregelen 
en de opvolging. Bij evaluatie van de risico’s voor en na beheersmaatregelen, wordt de waarschijnlijkheid (WA) ingeschaald op 10, de impact (IM) op 10, en het risiconiveau 
(NIV) op 100 als het product van waarschijnlijkheid en impact. We beperken ons hier tot de externe factoren die een reëel risico vormen in het land. 

  Inschatting 
vóór 
maatregelen 

 Inschatting na 
maatregelen 

 

Nr Risico WA IM NIV Beheersmaatregelen WA IM NIV Verantwoordelijke en wijze van 
opvolging 

  HUMANITAIR RISICO                 

1 Escalatie van het conflict, met 
meer geweld en meer 
slachtoffers, bemoeilijkt ernstig 
de uitvoering van het programma 

8 8 64 Flexibiliteit bij BD en partners in de planning van 
interventies en de inzet van budgettaire middelen. 
Planning bijsturen in functie van noden en 
veiligheidssituatie. Permanente monitoring voorzien 
en overleg met Belgische overheid en andere 
organisaties 

5 6 30 Continue monitoring actualiteit door 
de beleidsmedewerker. 
Programmaverantwoordelijke (PV) 
zorgt indien nodig voor overleg met 
DGD en partnerorganisaties over 
eventuele bijsturingen. 

  UITVOERINGSRISICO                 

2 Slecht beheer bij partners leidt 
tot verminderde 
doeltreffendheid 

2 7 14 Jaarlijkse externe financiële audit. Risico's opgeven 
bij budgetopmaak. Grondige analyse halfjaarlijkse 
financiële rapportering. Verbetertraject voorstellen. 
Indien geen verbetering, de samenwerking 
stopzetten 

1 5 5 PV en BP. Halfjaarlijkse financiële 
verslagen opvolgen en jaarlijkse 
audit. 

3 De samenwerking van partners in 
het BD-programma wordt om 
diverse redenen bemoeilijkt. 

2 8 16 Duidelijke afspraken i.v.m. rollen en 
verantwoordelijkheden. Bemiddelen bij eventuele 
conflicten of externe bemiddeling voorstellen en 
organiseren 

1 5 5 Opvolging door PV. Aankaarten 
tijdens jaarlijks partneroverleg. 

4 Opvolging door Broederlijk Delen 
wordt bemoeilijkt omdat 
medewerkers moeilijk of geen 
toegang krijgen tot Israël of 
Palestina (Gaza) 

9 5 45 Selectie van stevige partners die autonoom kunnen 
werken en waarbij opvolging van op afstand 
mogelijk is. Communicatie via Skype, e-mail en 
internationale bijeenkomsten. Lobbyen via partners 
met specifieke expertise (voor Gaza: Gisha en TDP). 
Overleg met Belgische overheid 
 
 
 

7 2 14 Opvolging door PV en 
beleidsmedewerker. Continue 
monitoring van de situatie. 
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  RISICO VAN POLITIEKE WERKING                 

5 Palestijnse en Israëlische 
mensen-rechtenverdedigers, en 
internationale vredesactivisten 
worden in toenemende mate 
geviseerd en gecriminaliseerd, 
vanuit verschillende hoeken 

8 5 40 Advocacy op internationaal niveau. Flexibiliteit in de 
planning. Instrumentarium uitbreiden om in Israël 
en Palestina rechten te verzekeren. Zelf strategisch 
communiceren over legitimiteit van middenveld en 
verdediging van mensenrechten 

6 4 24 Monitoring door beleidsmedewerker, 
continu. PV zorgt indien nodig voor 
overleg met andere organisaties, 
DGD en partnerorganisaties over 
eventuele bijsturingen van het 
programma. 

6 Beleidswerk op Palestijns niveau 
wordt bemoeilijkt wegens 
verzwakking van de Palestijnse 
Autoriteit en het democratisch 
deficit als gevolg van de 
aanhoudende vete tussen Fatah 
en Hamas 

8 4 32 Niet enkel mikken op advocacy naar de Palestijnse 
Autoriteit, maar het democratisch deficit ook 
aankaarten bij Europese beleidsmakers. 
Internationaal aandacht vragen en druk verhogen. 
Partnerorganisaties doen zelf ook aan directe 
dienstverlening en vormen mee een kritisch 
middenveld 

7 3 21 Monitoring door beleidsmedewerker. 
Continue monitoring van de 
actualiteit. 
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5. K02 PALESTINA – VERWERKING VAN DE AANBEVELINGEN BIJ DE GSK 
 

aanbeveling Ontwikkelen van synergiën op operationeel/strategisch niveau 

verwerking Zie voor een beknopte systematische omschrijving onder 6.6. 

aanbeveling Op het programmaniveau zal verdere precisering van de transversale thema’s worden gegeven 

verwerking GENDER. Partner WCLAC is gespecialiseerd in het genderthema en in vrouwenrechten. 
Specifieke aandacht voor vrouwen bij partnerorganisaties TDP, Yes Theatre en PCFF 

  MILIEU wordt meegenomen als één van de thema's bij behandeling van schending van rechten 
(o.a. gelinkt aan vervuiling, toegang tot water) en beleidswerk. Milieu is een belangrijk thema in 
de activiteiten van TDP. 

aanbeveling De veranderingstheorieën zullen opgenomen worden in alle programma’s omdat deze 
interventie-specifiek zijn. Op dat niveau is een ToC een zinnige tool voor opvolging, reflectie en 
verbeteren van onze interventies 

verwerking Zie onder 3. voor een schematische en narratieve Theory of Change 

aanbeveling Een aangepaste risicoanalyse zal opgenomen worden in elk programma, specifiek voor de 
sectoren. Op dat niveau is de risicoanalyse zo concreet mogelijk en kan het leiden tot een 
zinnige tool voor opvolging, reflectie en verbeteren van de interventies. 

verwerking Zie onder 3. voor een beknopte situering van risico’s in de veranderingstheorie. In 5 staat er een 
beschrijving en het beleid i.v.m. sleutelrisico’s voor dit programma.  Risico’s van algemene aard 
(verhoging van de spanningen, minder ruimte voor ngo’s om te werken in de regio etc.) worden 
ook steeds besproken op het Midden-Oosten Overleg en door bij de GSK betrokken 
organisaties. Zie daarvoor ook onder 6.6 i.v.m. synergie en complementariteit. 

aanbeveling Risico monitoring en management is zeer belangrijk in de volatiele context van Palestina, risico’s 
kunnen immers snel veranderen 

verwerking Zie onder 5 (risicobeleid) voor de geïdentificeerde sleutelrisico’s van dit programma en hoe en 
wanneer ze opgevolgd worden. Onder 6.6 wordt ook kort omschreven hoe deze monitoring ook 
gebeurd in overleg met andere actoren. 

aanbeveling Engagementen voor synergie en complementariteit kunnen pas naar het operationele vertaald 
worden in de programmadossiers. Na 30 september (d.i. wanneer alle programmadossiers zijn 
ingediend) zal een geactualiseerde lijst van de voorgenomen (operationele) engagementen 
overgemaakt worden aan DGD 

verwerking Wat de rol van Broederlijk Delen hierin betreft, verwijzen we naar het beknopt systematisch 
overzicht onder 6.6. 
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6. K02 PALESTINA - SPECIFIEKE DOELSTELLING 
 
6.1 K02 PALESTINA – FICHE VAN DE DOELSTELLING 
 

specific objective Enhance  Palestinians’ dignity through better access to rights and creating 
opportunities for personal and community development 

specifieke doelstelling Palestijnse burgers kunnen waardiger leven door verbeterde toegang tot basisrechten 
en kansen voor persoonlijke ontwikkeling. 

IATI identifier BE-BCE_KBO-0418088113-K02_PALESTIJNSEGEBIEDEN 

land PALESTINA GSK PALESTINA 

interventiegebieden PALESTINA - WESTELIJKE JORDAANOEVER 

  Partners: WCLAC, DCI-P, Yes Theatre 

  PALESTINA - GAZA 

  Partners: Theatre Day Productions en in mindere mate WCLAC en DCI-P 

  ISRAEL 

  Partners: Adalah, Gisha, Breaking the Silence, Parents Circle Family Forum 

lokalisering De partnerorganisaties werken over heel het grondgebied van Israël en Palestina. 
Cases van het politiek werk of directe dienstverlening komen van verschillende 
plekken in beide landen. Het luik persoonlijke ontwikkeling en met name de partners 
die werken met de theatermethodiek, werken in respectievelijk Hebron en Gaza. 

doelgroep Palestijnse bevolking in de Palestijnse Gebieden en Israël 

begunstigden Rechtsbijstand aan 3730 personen doorheen het programma (jaarlijks ongeveer 100 
kinderen, 300 mannen, 350 vrouwen) 

  Bereik van 5.000 personen per jaar door rechtsbijstand aan gemeenschappen 

  Bereik door meerdaagse vormingen: ongeveer 1240 jongeren en kinderen, 3000 
vrouwen 

  Doorheen het programma een bereik van 150.000 personen in het luik persoonlijke 
ontwikkeling 

  Bij mediawerk een direct bereik van 18.000 followers 

  Indirect bereik van rechtsbijstand en deelname aan vormingen: 105.000 personen 

  Indirect bereik van mediawerk geschat op 230.000 personen 

sector 15160 Human rights       

organisaties Doelstelling uitgevoerd door Broederlijk Delen. Zie Toelichting vooraf voor de 
interactie in Komyuniti. Geen andere organisaties 

operationele kosten 1.315.884,66 euro 

policy markers environment 0 good governance 1 

  desertification 0 mother & child health 0 

  biodiversity 0 HIV/aids 0 

  climate adaptation 0 children's rights 2 

  climate mitigation 0 trade development 0 

  gender 2     
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6.2 K02 PALESTINA – BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN 
 

Indeling baseline jaar 3 jaar 5 verificatiebronnen 

     

STRATEGISCHE DOELEN GSK 

JSG 1 Education & Research 

SG 3 Good Governance, Civil Society and Human Rights 

SPECIFIEKE DOELSTELLING K02 PALESTINA 

Palestijnse burgers kunnen waardiger leven door verbeterde toegang tot basisrechten en kansen voor 
persoonlijke ontwikkeling. 

Enhance  Palestinians’ dignity through better access to rights and creating opportunities for personal and 
community development 

Indicator 1. Aantal personen 
bereikt  door juridische 
ondersteuning, cumulatief 

0 2.368 3.730 Rapportering door DCI-P, WCLAC en 
GISHA 

Indicator 2. Aantal personen 
bereikt  door initiatieven 
persoonlijke ontwikkeling, 
cumulatief 

20.000 63.000 105.000 Rapportering door TDP 

RESULTAAT 1 JURIDISCHE ONDERSTEUNING 

Palestijnen hebben een betere toegang tot rechtsbijstand en zien meer basisrechten gerespecteerd. 

BETROKKEN ACTOREN: ADALAH, DCI-P, GISHA, WLCAC 

Indicator 1. Aantal personen 
bereikt met  juridische 
ondersteuning, cumulatief 

4.370 13.990 23.200 Rapportering door DCI-P, WCLAC, 
GISHA en ADALAH 

Indicator 2. % vrouwen bereikt in 
vorige 

45% 45% 45% Rapportering door DCI-P, WCLAC, 
GISHA en ADALAH 

Indicator 3. % rechtszaken met 
positieve uitkomst 

20% 20% 20% Rapportering door DCI-P, WCLAC, 
GISHA en ADALAH 

RESULTAAT 2 ADVOCACY 

Door media- en beleidswerk in Israël, Palestina en Europa worden politici er toe aangezet om internationaal 
recht te respecteren en aan goed bestuur te doen 

BETROKKEN ACTOREN: Adalah, Breaking the Silence, DCI-P, WCLAC, Gisha 

Indicator 1. Aantal vermeldingen 
in de Engelstalige media, jaarlijks 

45 230 360 Rapportering door BTS en ADALAH 

Indicator 2. Aantal keren dat 
rapporten of communiqués van 
partners worden overgenomen 
door duty bearers, VN, EU of VS, 
jaarlijks 

13 34 188 Rapportering door DCI-P, WCLAC, 
GISHA en ADALAH 

RESULTAAT 3 SENSIBILISERING EN INFORMATIE 

Palestijnse en Israëlische burgers zijn beter op de hoogte van hun rechten en plichten en de context door 
informatieverspreiding en sensibilisering 

BETROKKEN ACTOREN: Adalah, Breaking the Silence, DCI-P, WCLAC, Theatre Day Productions 

Indicator 1. Kinderen en jongeren 
bereikt door meerdaagse 
vormingen 

1.070 1.130 1.240 Rapportering door TDP, DCI-P en 
WCLAC  

Indicator 2. Vrouwen bereikt door 
meerdaagse vormingen 

100 100 100 Rapportering door TDP, DCI-P en 
WCLAC  

Indicator 3. Aantal positive 
change stories van deelnemers 
per jaar per deelnemende partner 

56 88 90 Rapportering door BTS, DCDI-P, 
WCLAC, TDP 
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RESULTAAT 4 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN TRAUMAVERWERKING 

Slachtoffers van geweld en onderdrukking vinden terug waardigheid door initiatieven van traumabestrijding en 
persoonlijke ontwikkeling 

BETROKKEN ACTOREN: PCFF, Yes Theatre, Theatre Day Productions 

Indicator 1. Direct bereik door 
initiatieven persoonlijke 
ontwikkeling, cumulatief 

20.000 63.000 105.000 Rapportering door TDP 

Indicator 2. % van de doelgroep 
waarop deze initiatieven een 
positief effect hebben 

60% 75% 85% Rapportering door TDP op basis van 
feedback verhalen en analyse van 
bevragingen bij voorstellingen en 
workshops 

Indicator 3. % deelnemers aan 
trainingen met toegenomen 
vaardigheden 

65% 80% 90% Rapportering door TDP op basis van 
auto-evaluatie, feedback verhalen, 
nieuwe creatieve initiatieven van ex-
deelnemers, reacties in de media, 
nieuwe vragen voor dit soort 
initiatieven. 

RESULTAAT 5 CAPACITEITSVERSTERKING 

Door vorming, dialoog, samenwerking en netwerking worden lokale partnerorganisaties slagkrachtiger 

BETROKKEN ACTOREN: Alle partners 

Indicator 1. Aantal leertrajecten 
waarbij minstens twee partners 
betrokken zijn, cumulatief 

1 3 5 Verwerking van rapportering door 
partners 

Indicator 2. Aantal initiatieven 
voor internationale uitwisseling 
waarbij partners via BD betrokken 
zijn, cumulatief 

0 2 3 Verwerking van rapportering door 
partners 

Indicator 3. Aantal partners dat 
expliciete aandacht heeft voor 
milieu in hun strategisch plan 

3 5 7 Strategische plannen van 
partnerorganisaties 

VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 

Het programma is voorbereid met de partnerorganisaties. De overlegstructuren met de partners zijn 
operationeel. Enige overblijvende voorafgaande voorwaarde is de beschikbaarheid van de financiering. 

TYPOLOGIE VAN DE ACTIVITEITEN 

DOOR BROEDERLIJK DELEN 

Faciliteren van capaciteitsversterking van partners, uitwisseling en wederzijds leren, kritische dialoog met 
partners 

Faciliteren  van synergie onder partners, in het kader van de GSK, en met CIDSE-organisaties 

Samenwerken met partners voor de politieke werking van Broederlijk Delen op Belgisch en Europees niveau 

DOOR PARTNERS 

Rechtsbijstand aan Palestijnse burgers. 

Monitoring van mensenrechtenschendingen, onderzoek in relatie tot internationaal recht en wetgeving 

Lobbywerk bij beleidsmakers op lokaal, nationaal en internationaal niveau 

Mediawerk met het oog op bewustmaking en lobbying, via traditionele media en nieuwe media, in het 
Arabisch, Hebreeuws en Engels 

Ontwikkeling van digitale instrumenten om cases te archiveren en te ontsluiten 

Participatie in adviesraden, netwerking nationaal en internationaal 

Vormingen, debatten, gebruik van artistieke expressie, in het kader van persoonlijke ontwikkeling en 
bevordering van verzoening 
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6.3 K02 PALESTINA – TABEL 4 OPERATIONELE KOSTEN 
 

1. PARTNERS

Investering         6.950,00         7.250,00         7.250,00         7.250,00         7.250,00            35.950,00 

Werking       75.584,66       79.500,00       84.900,00       88.500,00       88.500,00         416.984,66 

Personeel     161.350,00     174.150,00     174.150,00     174.150,00     174.150,00         857.950,00 

Totaal  243.884,66  260.900,00  266.300,00  269.900,00  269.900,00      1.310.884,66 

2,SAMENWERKINGEN

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal                   -                     -                     -                     -                     -                            -   

3. LOKAAL KANTOOR

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal                   -                     -                     -                     -                     -                            -   

4. HOOFDZETEL

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00              5.000,00 

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00              5.000,00 

TOTAAL OK

Investering         6.950,00         7.250,00         7.250,00         7.250,00         7.250,00            35.950,00 

Werking       76.584,66       80.500,00       85.900,00       89.500,00       89.500,00         421.984,66 

Personeel     161.350,00     174.150,00     174.150,00     174.150,00     174.150,00         857.950,00 

Totaal  244.884,66  261.900,00  267.300,00  270.900,00  270.900,00      1.315.884,66 

totaal K02P01 

ADALAH
      35.000,00       41.000,00       40.500,00       40.500,00       40.500,00         197.500,00 

totaal K02P02 BTS       38.800,00       39.200,00       40.100,00       43.700,00       43.700,00         205.500,00 

totaal K02P03 DCI-P       30.000,00       35.200,00       35.200,00       35.200,00       35.200,00         170.800,00 

totaal K02P04 GISHA       45.084,66       46.000,00       46.000,00       46.000,00       46.000,00         229.084,66 

totaal K02P05 TDP       55.000,00       56.500,00       61.500,00       61.500,00       61.500,00         296.000,00 

totaal K02P06 

WCLAC
      40.000,00       43.000,00       43.000,00       43.000,00       43.000,00         212.000,00 

Total Partners :  243.884,66  260.900,00  266.300,00  269.900,00  269.900,00      1.310.884,66 

Total samenwerking 

1

totaal 

samenwerkingen

Investering       6.950,00       7.250,00       7.250,00       7.250,00       7.250,00            35.950,00 

Werking     76.584,66     80.500,00     85.900,00     89.500,00     89.500,00         421.984,66 

Personeel  161.350,00  174.150,00  174.150,00  174.150,00  174.150,00         857.950,00 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 244.884,66        261.900,00        267.300,00        270.900,00        270.900,00        1.315.884,66              

Investering

Werking

Personeel

Totaal STUDIO GLOBO

Operationele kosten Broederlijk Delen

Partners

Samenwerkingen

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK  ISRAEL-PALESTINA K02  Palestina - BROEDERLIJK DELEN

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK  ISRAEL-PALESTINA K02  Palestina - STUDIO GLOBO

2017 2018 2019 2020 2021  Algemeen Totaal 
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6.4 K02 PALESTINA – MOTIVATIE TEN AANZIEN VAN DE DAC-CRITERIA 
 
6.4.1 K02 PALESTINA - Beschrijving van de relevantie 
 
In de veranderingstheorie (3.) komt de relevantie aan bod wat betreft de afstemming van het programma op 
specifieke contextfactoren. Hier tonen we aan dat het programma past in de Belgische Internationale 
Samenwerking en het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK).  
Het programma sluit aan bij de Wet op de Internationale Samenwerking, meer bepaald Art. 4: “De Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking draagt in dit kader bij tot de algemene doelstelling van ontwikkeling en 
versterking van de democratie en van de rechtsstaat, met inbegrip van goed bestuur, alsook het respecteren 
van de menselijke waardigheid, van de rechten van de mens in al hun dimensies en van de fundamentele 
vrijheden, met een bijzondere aandacht voor het bestrijden van elke vorm van discriminatie”. 
 
Broederlijk Delen werkt met lokale organisaties van het middenveld. De versterking van de civiele samenleving 
is daarbij gericht op verbeterde toegang van de Palestijnse bevolking  tot internationale rechten. Daarmee 
schrijft het programma zich in in strategisch doel 3 van het GSK Goed Bestuur, Civiele Samenleving en 
Mensenrechten: “Improve Palestinians’ access to rights by a more unified and a strengthened civil society’s 
ability to influence change on the national and international level, through a rights-based agenda.” Met name 
de resultaten Resultaat 1 (juridische bijstand), Resultaat 2 (beleidsbeïnvloeding), Resultaat 3 (sensibilisering & 
informatieverstrekking) en Resultaat 5 (capaciteitsversterking van partnerorganisaties) dragen er toe bij. Dit 
werk sluit nauw aan bij de beleidsprioriteiten van DGD rond mensenrechten. Het respect voor mensenrechten 
staat centraal, met een benadering gebaseerd op de ‘PANTHER-principes’ (participation, accountability, non-
discrimination, transparancy, human dignity, empowerment, rule of law en gender). 
 
De activiteiten inzake gender, traumabestrijding en persoonlijke ontwikkeling (Resultaat 4) alsook 
capaciteitsversterking (Resultaat 5) dragen (ook) bij tot strategisch doel 1 Educatie & Onderzoek: “Improve and 
ensure inclusive access to quality education and training, promote lifelong learning opportunities, improve 
research and stimulate innovation, in a safe environment, in order to contribute to development”. We werken 
hierbij met name met burgers en middenveldorganisaties, doorgaans in informeel onderwijs of extra- 
curriculaire activiteiten.   
 
Gender krijgt bijzondere aandacht op verschillende niveaus. Partner WCLAC is gespecialiseerd in dit domein en 
verzekert dat doorheen de resultatenketens betreffende beleidswerk, sensibilisering en informatie, en 
juridische bijstand, de gender-gerelateerde rechten apart aandacht krijgen. Partners Yes Theatre, Theatre Day 
Productions en Parents’ Circle Family Forum ontwikkelen activiteiten die gender thematiseren of die een 
specifieke genderaanpak hebben. Dit werk sluit nauw aan bij de strategienota van DGD rond gender. 
 
De concentratie op socio-politieke rechten in het kader van de eigen context van Palestina en Israël, maakt dat 
milieu minder aandacht krijgt op transversale wijze. Niettemin vormen milieukwesties als vervuiling, 
waterbeheer en –kwaliteit en afval vaak belangrijke elementen die gelinkt zijn aan het conflict en komen ze 
terug bij juridische bijstand, beleidsbeïnvloeding en informatie & sensibilisering. Partner Theatre Day 
Productions besteedt specifieke activiteiten aan sensibilisering en debat over milieuthema’s. De strategienota 
Leefmilieu van DGD zal gelden als inspiratie voor de verdere ontwikkeling van het programma. 
 
Alle partnerorganisaties hebben een strategisch planningscyclus waarin telkens strategieën worden bepaald op 
basis van onder andere een contextanalyse, om hun relevantie te verzekeren. De organisaties monitoren de 
context ook continu en sturen hun strategieën bij waar nodig, als de context dit vereist, zodat de relevantie 
gegarandeerd blijft (zie ook toelichting 2 onder 3. voor enkele voorbeelden). 
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6.4.2 K02 PALESTINA – Beschrijving van de doeltreffendheid 
 
De doeltreffendheid komt op verschillende plekken aan bod in de veranderingstheorie (zie onder 3.). De 
toelichting over hoe dit programma de benaderingen van het GSK concretiseert volgt hier.  
 

JSG 3  
Good Governance, Civil Society and Human Rights  
Improve Palestinians’ access to rights by a more unified and a strengthened civil society’s ability to 
influence change on the national and international level, through a rights-based agenda. 
 

 
De hoofdmoot van het programma ressorteert onder strategisch doel 3. We operationaliseren 5 benaderingen: 
 

3A Strengthen local CSOs and their public awareness raising on international humanitarian law, human 
rights and democracy.  

Al onze lokale partnerorganisaties zijn actief in internationaal recht, mensenrechten of democratisering. Door 
het programma worden ze versterkt op verschillende manieren: financieel, door uitwisselingen, door 
vormingen en verbeterde netwerking. 
 

3B Establish campaigns and strengthen advocacy efforts to promote good governance based on a rights-
based approach, reinforce the direct dialogue with governmental bodies (in order to improve their 
practices) and strengthen capacities of local authorities. 

We verwijzen hiervoor naar toelichting 2 in de Veranderingstheorie (3.) waarin gedetailleerd wordt uitgelegd 
hoe er aan beleidswerk wordt gedaan. Broederlijk Delen en het merendeel van de partners in Israël en 
Palestina gebruiken de Rights’ Based Approach als methodologisch perspectief. Partners DCI-P en WCLAC 
werken concreet met lokale overheden (niveau gouvernoraat ) in Palestina over kinder- en vrouwenrechten. 
 

3C Strengthen local CSOs to increase their advocacy efforts towards the European institutions and 
member states, promoting respect for international law and mitigating the influence of pro-Israel 
voices.  

Broederlijk Delen zette vanaf 2015 een meerjarig vormings- en begeleidingstraject op om de partner-
organisaties betrokken bij beleidswerk op Europees niveau (Gisha, Breaking the Silence, Adalah, WCLAC en DCI-
P) te versterken op het vlak van beleidsbeïnvloeding op Europees niveau. Broederlijk Delen zorgt via team 
Politiek ook voor een goede wisselwerking tussen beleidswerk door partners en beleidswerk door Broederlijk 
Delen en andere organisaties (o.a. van het Cidse-netwerk) op Europees niveau. 
 

3D Strengthen and unify the cooperation between local CSOs and between local CSOs and international 
CSOs with expertise in the field of advocacy, legal assistance, governance and rights-based approaches 
to development and democracy.  

Broederlijk Delen stemt haar politiek werk (team politiek) systematisch af met lokale partners. Daarnaast 
zorgen we ook voor afstemming van politiek werk op Belgisch niveau (via het Midden-Oosten Platform van 
11.11.11 en met name Oxfam Solidariteit en 11.11.11), Europees en internationaal (met name via het Cidse-
netwerk). Rond de bovenvermelde thema’s wordt ook uitwisseling georganiseerd tussen verschillende 
partners. Door de financiering van de activiteiten op het vlak van de onder 3D vernoemde activiteiten dragen 
we ook bij tot hun versterking. 
 

3E Stimulate rejuvenation and women’s participation in CSOs, promote their networking, and empower 
youth and women to take part in decision-making processes and advocate their socio-economic and 
civil rights. 

WCLAC besteedt specifieke aandacht aan de gender-gerelateerde rechten; op verschillende manieren 
(vorming, juridische ondersteuning, publiekcampagnes, ondersteunen van vrouwenorganisaties, 
beleidsvoorbereidend werk, monitoring van schendingen, opvang van vrouwen in levensgevaar). De organisatie 
liet in 2015 nog een grondige externe evaluatie doen over de interne organisatie. Momenteel implementeert 
ze een reeks aanbevelingen die zullen bijdragen tot het optimaliseren van de doeltreffendheid (zoals een 
betere verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en een vlottere organisatiestructuur). DCI-P 
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doet hetzelfde voor jongeren. Theater Day Productions en Yes Theatre richten zich specifiek tot jongeren en 
vrouwen om hun capaciteiten te versterken en hun maatschappelijke positie te verbeteren. 
 

JSG 1 Improve and ensure inclusive access to quality education and training, promote lifelong learning 
opportunities, improve research and stimulate innovation, in a safe environment, in order to contribute to 
development. 

 
Wat betreft het eerste gemeenschappelijk doel, werken we mee aan de concretisering van twee benaderingen. 
 

1D Invest in extracurricular activities that lead to the development of social, creative and cognitive skills 
and empower children, youth and women in an inclusive, gender sensitive and environmentally 
sustainable way.  

WCLAC vormt jaarlijks een 100 vrouwen om in hun gemeenschappen een pioniersrol te spelen op het vlak van 
gender-gerelateerde rechten. Theater Day Productions plant voor de komende vijf jaar: 
- 24 toneelworkshops en 24 video-animatie workshops voor kinderen 
- 3-daagse “barometer community training”: vrouwen leren om zelf belangrijke thema’s uit hun specifieke 

maatschappelijke situatie bespreekbaar te maken en om toegang te krijgen tot nieuwe sociale netwerken 
- 3-jarige opleiding toneel en video-animatie. 
Met name Theater Day Productions heeft ook een traditie van samenwerking met externe experts om de 
werking aldoor te optimaliseren (innovatie, afstemmen op de context, de doelgroep …) waardoor de 
doeltreffendheid steeds gegarandeerd wordt. 
 

1E Counter radicalization in Palestinian and Israeli society by enhanced support in the field of lifelong 
learning, specifically trauma processing and personal development (Palestine), and by sensitization and 
information provision (both Palestine and Israel) in a gender sensitive and environmentally sustainable 
way. 

Zowel Adalah, Breaking the Silence, DCI-P als WCLAC zetten brede publiekscampagnes op rond hun 
thematieken, of vanuit hun insteek om radicalisering tegen te gaan. Daarnaast reageren ze ook vanuit hun visie 
op bepaalde gebeurtenissen of opinies, die in de actualiteit komen. Theatre Day Productions en Yes Theatre 
richten zich met specifieke activiteiten (opgebouwd rond de aanpak van story telling op verschillende creatieve 
manieren) op getraumatiseerde kinderen, jongeren en vrouwen en werkt met hen aan het leren zien van 
positieve, hoopvolle perspectieven. Beide organisaties trainen ook een aantal mensen tot acteurs, begeleiders 
van workshops, techniekers, regisseurs, enz. waardoor ze hetzij werk kunnen vinden, hetzij meer capaciteiten 
ontwikkelen. Hierdoor worden ze weerbaarder, ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden om met frustratie om te 
gaan en krijgen ze nieuwe  perspectieven  waardoor ze minder ontvankelijk worden voor radicalisering. 
 
Resultaatsgericht beheer en kwaliteitsbeheer 
 
De doeltreffendheid wordt verder verzekerd door de toepassing van resultaatsgericht beheer, waarvan het 
beleid specifiek is uitgewerkt voor de werking in de partnerlanden, en in 2016 geactualiseerd werd. Het 
resultaatsgericht beheer bepaalt de praktijk van de Dienst Internationale Programma’s van Broederlijk Delen 
en van de partners wat betreft planning, monitoring, evaluatie en bijsturing in de strategische cyclus, de 
programmacyclus en de jaarcyclus. Dit wordt verder aangevuld met het kwaliteitsbeheer, met als voornaamste 
dimensies het beheren en verbeteren van interne processen, en het risicobeheer. 
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6.4.3 K02 PALESTINA – Beschrijving van de duurzaamheid 
 
De duurzaamheidsstrategie van Broederlijk Delen wordt samengevat onder het label “FIETS plus exit” 
(Financiële, Institutionele, Ecologische, Technische en Sociale duurzaamheid). 
 

IMPACT  
De concrete impact van het programma ligt hierin dat Palestijnse burgers een betere verzekering krijgen van 
basisrechten en dat ze door persoonlijke ontwikkeling een waardiger leven kunnen leiden. De politieke impact 
is werk van lange termijn en proberen we op diverse wijzen te verzekeren. 1) Door samen te werken met 
partners die stevige organisaties zijn met aangetoonde expertise. 2) Door het hanteren van een evenwichtige 
positionering gebaseerd  op een rechtenbenadering en het internationaal recht. 3) Door ons methodologisch te 
baseren op het model van de powercube: op verschillende niveaus en in verschillende ruimtes inspelen op 
verschillende vormen van macht. Dit houdt ook in dat de nodige aandacht gaat naar allianties en synergie, en 
dat het programma Palestina in het Luik Partnerlanden verbonden is met de politieke werking inzake Israël-
Palestina in het luik België. 

FINANCIELE DUURZAAMHEID 
Broederlijk Delen faciliteert toegang van partners tot lokale subsidiëring en tot diversifiëring van de donoren, 
waar dit mogelijk is. In de regel zal Broederlijk Delen de financiering van een partner stopzetten als deze 
financiering niet meer betekenisvol is in het totale budget van een partner. De ondersteunde partners zijn dus 
organisaties waarvan de sociale functie en meerwaarde enerzijds niet toelaat om de werking door eigen 
inkomsten te bekostigen, anderzijds ondersteuning verdienen door de gemeenschap, inclusief door de 
internationale civiele samenleving. In de mate dat de socio-economische situatie van doelgroepen verbetert, 
impliceert dit financiële duurzaamheid. In het werkgebied persoonlijke ontwikkeling worden ook activiteiten en 
projecten gerealiseerd waartoe de deelnemers financieel bijdragen. 

INSTITUTIONELE DUURZAAMHEID 
Broederlijk Delen heeft in Israël en Palestina geen lokale vertegenwoordiger, waardoor capaciteitsversterking 
minder intensief kan plaatsvinden dan in andere landen. Daarom worden partners geselecteerd die tamelijk 
grote en gevestigde organisaties zijn, met ontwikkelde en erkende expertise. Ze worden regelmatig extern 
geaudit en gescreend, het wettelijk kader en de controle erop zijn strikt. De institutionele duurzaamheid van de 
partnerorganisatie is verzekerd. Een sterke civiele samenleving garandeert dat de ondersteuning en de 
belangen van de doelgroepen blijvend behartigd worden, en dat door socio-politieke beïnvloeding toegewerkt 
kan worden naar inclusieve ontwikkeling. Tot capaciteitsversterking wordt bijgedragen door het 
gemeenschappelijke beheer van de programmacyclus, het faciliteren van synergie en internationale contacten. 

ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 
De bezetting van de Westelijke Jordaanoever, de landproblemen van Palestijnen in Israël en de blokkade van 
Gaza hebben belangrijke milieulinks: toegang tot water, problemen i.v.m. afvalophaling en –verwerking, 
afvalwater, vervuiling, het “herlokaliseren” van Palestijnse gemeenschappen naar plaatsen nabij vuilstorten, 
worden opgenomen als belangrijke aandachtspunten in de juridische begeleiding en de opmaak van dossiers 
voor beleidswerk en sensibilisering. Tegelijk zien we dat dit thema voor een aantal partnerorganisaties niet als 
prioritair naar voor wordt geschoven. Via de kritische partnerdialoog en het opnemen van het thema als 
belangrijk aandachtspunt in de verschillende fases van de projectcyclus willen we toch de aandacht voor dit 
thema benadrukken en versterken. 

TECHNISCHE DUURZAAMHEID 
In geval de capaciteitsversterking ook specifieke technische competenties betreft, wordt de kennisopbouw van 
het personeelsteam van de partnerorganisaties verzekerd. Wat betreft de vorming van doelgroepen, we zien er 
op toe dat die leidt naar effectieve competenties van de gevormde personen (zie beleid capaciteitsversterking 
in de vrije bijlage bij het Komyuniti programma). 

SOCIALE DUURZAAMHEID 
Eigen aan de aanpak van Broederlijk Delen is dat we ontwikkeling nooit geïsoleerd benaderen, maar kaderen in 
samenlevingsopbouw. We investeren in de organisatie ontwikkeling van doelgroepenorganisaties en in een 
bloeiend gemeenschapsleven, en het realiseren hiervan achten we bepalend voor het succes. Tot de beoogde 
sociale ontwikkeling behoort ook de bevordering van socio-politieke participatie van doelgroepen, en de 
verdediging van hun rechten en belangen op lokaal en nationaal niveau. Bevordering van gendergelijkheid en 
betrokkenheid van jongeren vormen een transversale as, en afhankelijk van de context kunnen ook andere 
vormen van diversiteit aandacht krijgen. Partnerorganisaties met specifieke expertise rond jongeren, kinderen 
en vrouwen garanderen specifieke aandacht en specifieke aanpak om die doelgroepen te bereiken en te 
mobiliseren. 
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EXITSTRATEGIE 
Het exitbeleid van Broederlijk Delen is bepaald, en bevat de procedures bij afbouw van landen, streken en van 
de samenwerking met individuele partnerorganisaties. Een exit perspectief is in het programma in Palestina en 
Israël niet voorzien. Toepassing van exit scenario’s voor individuele partners is mogelijk, indien om één of 
andere reden de samenwerking met een partnerorganisatie in het gedrang komt. 

 
 
6.4.4 K02 PALESTINA – Beschrijving van de doelmatigheid 
 
Broederlijk Delen tracht de schaarse middelen zo strategisch en zorgzaam mogelijk in te zetten en past dit 
principe ook toe bij de beleidsdialoog met de partnerorganisaties en de financiële opvolging van hun acties. 

 
VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING OPERATIONELE KOSTEN 

GROEPSWERK 
Een beperkte werkingskost is voorzien voor de actie Groepswerk. Deze betreft de kosten voor het organiseren 
van partnerseminaries, vorming van medewerkers van partnerorganisaties, facilitering van deelname aan 
vormingen georganiseerd door derden, en uitwisselings- en leerbezoeken tussen partnerorganisaties en tussen 
doelgroepenorganisaties.  

INVESTERINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
De investeringskosten zijn in hoofdzaak beperkt tot de aankoop van kantoormateriaal. De twee organisaties die 
werken met theatermethodieken kopen ook af en toe technisch materiaal aan voor theater. 

WERKINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
Werkingskosten zijn goed voor ongeveer een derde van het totale operationele budget. Het gaat vooral om 
kosten verbonden aan het functioneren van het kantoor, terreinbezoeken en educatieve materialen. 
Werkingskosten bevatten ook eventuele kosten verbonden aan communicatie- en vormingsactiviteiten. 

PERSONEELSKOSTEN VAN PARTNERS 
De personeelskosten vertegenwoordigen ongeveer twee derde van de totale operationele kosten. Het type 
activiteiten (juridische bijstand, vormingswerk, communicatiewerk, beleidswerk, activiteiten in het kader van 
persoonlijke ontwikkeling) vergt vooral inzet van personeel. De realisatie van de resultaten hangt vooral af van 
de inzet van een degelijk en gekwalificeerd team bij de partnerorganisaties. 

 
 
6.5 K02 PALESTINA – BESCHRIJVING VAN DE PARTNERSCHAPSSTRATEGIE 
 

TYPE PARTNERS 
De principes die we hanteren bij de keuze van partnerschappen in Israël en Palestina zijn de volgende: 
- Evenwicht tussen het aantal Israëlische en Palestijnse partners. 
- Geografische spreiding (Gaza, Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Israël). De Palestijnse partners 

hebben veelal activiteiten in een belangrijk deel van de Westelijke Jordaanoever of Gaza.  
- Evenwicht tussen gespecialiseerde, sterke juridisch-politieke partners en partners die (ook) op grassroots-

niveau werken en/of aan directe dienstverlening doen 
- Aansluiting bij bewegings-en politiek werk (ontwikkelingseducatie, sensibilisering): op basis van concrete 

activiteiten en ervaringen een tegenwicht bieden voor de negatieve beeldvorming van Palestina in media 
- Aansluiting bij het politiek werk van het team politiek: wederzijdse versterking van het beleidswerk van 

Broederlijk Delen m.b.t. Israël-Palestina en het beleidswerk van partners ter plekke 
- Speciale focus op de doelgroep vrouwen en jongeren 

COHERENTIE VAN HUN SELECTIE IN FUNCTIE VAN PRORAMMA EN GSK 
Broederlijk Delen is in contact met tientallen organisaties van het Israëlische en Palestijnse middenveld. Bij 
reizen naar de regio zijn contacten met niet-partenorganisaties en internationale organisaties ook telkens een 
belangrijk onderdeel. Op die manier hebben we een goede voeling met het aanwezige middenveld en kunnen 
we de selectie maken op basis van de principes (zie boven). In het kader van dit programma kunnen we stellen 
dat de projecten van alle partners zich inschrijven in de Theory of Change van het programma in, die kadert 
binnen de GSK. Ze dragen allemaal bij tot de concretisering van de strategische doelen en de benaderingen (zie 
6.4.1 en 6.4.2). In de aanloop van het programma werd de samenwerking met één partner (Zochrot) stopgezet 
omdat de meerwaarde van de partner te klein was voor het programma. Een andere partner (Yes Theatre) 
werd opgenomen om het luik persoonlijke ontwikkeling verder uit te bouwen, naast Gaza nu ook in Hebron. 
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AANTAL PARTNERS 
Er wordt samengewerkt met 8 partners, 6 met DGD-financiering, en 2 gesteund met eigen middelen. Dit laat 
toe om de hierboven bepaalde principe te respecteren, om de twee luiken van het programma complementair 
uit te bouwen, en om in het luik rechtenverzekering onderling aanvullende basisrechten te behartigen. 

PARTNEROVERLEG EN OPVOLGING VAN INDIVIDUELE PARTNERS 
Door de specifieke context zijn partnerseminaries voor de hele groep  partners niet evident, gezien de 
moeilijkheden om zich te verplaatsen. In subgroepen is dat wel mogelijk, en wordt bij gelegenheid van het 
bezoek van de programmaverantwoordelijke een workshop georganiseerd over een gezamenlijk thema. 
Digitalisering biedt mogelijkheden om groepsgesprekken te organiseren via Internet. Werkbezoeken van 
partners in België of in Europa laten toe om tussentijdse ontmoetingen te voorzien. De 
programmaverantwoordelijke bezoekt jaarlijks alle partners, waarbij in principe een terreinbezoek en een 
bureaubezoek gecombineerd worden. De verdere opvolging gebeurt via skype en e-mail.  

CAPACITEITSVERSTERKING IN 2017-2021 
Zie ook onder 3., toelichting 6. In 2017-2021 zullen de initiatieven van capaciteitsversterking vooral gericht zijn 
op vaardigheden voor beleidswerk op EU-niveau en de netwerking tussen Israëlische en Palestijnse organisaties 
en met internationale spelers. 
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6.6 K02 PALESTINA – BESCHRIJVING VAN SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de verdere operationalisering van synergiën en complementariteit tussen actoren, die 
bijdragen aan het behalen van de resultaten en de specifieke doelstelling.  
 
In de eerste plaats is er synergie en complementariteit rond het beleidswerk. Team Politiek van Broederlijk 
Delen heeft een samenwerkingsverband met Pax Christi Vlaanderen voor politiek werk vanuit België, in 
samenwerking met de partners in dit programma. Het politiek werk wordt ook systematisch afgestemd op het 
Midden-Oostenplatform van 11.11.11 en op internationaal niveau binnen Cidse. In België werkt Broederlijk 
Delen ook nauw samen met Oxfam Solidariteit rond het politiek werk. 
 
Er zijn geen gedeelde partners met andere Belgische actoren. Met die actoren is er wel structureel overleg 
voorzien ter opvolging van de aanbevelingen en aandachtspunten voor het kwaliteitverbeteringstraject van het 
GSK, zoals opgenomen in de beoordelingsfiche.  
 
SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 1 

Actors All Belgian NGA’s that contributed to the JSF-process 

Objective Follow-up of recommendation for the JSF quality improvement trajectory; to continue 
building more synergy and/or complementary”, “share best practices, lessons learned and 
information. Enhance synergies and complementarities, theories of change for each 
strategic goal, optimizing risk analysis, improving integration of “environment” as 
transversal theme, strengthening links between advocacy in the region, at Belgian and 
European level. 

Roles Lead: convene a yearly meeting for a general follow-up, convene meeting in crisis situations 
(provoked by contextual risks) 
Sub-leads: follow-up of their field throughout the year, preparation of yearly meeting 
Members: participation in meetings, information exchange, monitoring of risks  

 
SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 2 

Actoren Samenwerking met Pax Christi Vlaanderen 

Doel Politiek werk rond het Israëlisch-Palestijns conflict 

Rol van elke 
actor 

Broederlijk Delen neemt de lead in expertise-opbouw, beleids-, sensibilisering en 
mediawerk in Vlaanderen. PCV ondersteunt en draagt bij onder meer via de internationale 
werking van Pax Christi Internationaal. 

 
SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 3 

Actoren Midden-Oostenplatform van 11.11.11 

Doel Politiek werk op Belgisch niveau rond het Israëlisch-Palestijns conflict  

Rol van elke 
actor 

BROEDERLIJK DELEN neemt een actieve rol op in het Midden-Oostenplatform en bereidt 
beleids-en mediadocumenten voor.  

 
SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 4 

Actoren Werkgroep Israël-Palestina van CIDSE  

Doel Politiek werk op Europees niveau rond het Israëlisch-Palestijns conflict 

Rol van elke 
actor 

BROEDERLIJK DELEN is de trekker van dit samenwerkingsverband tussen Cafod, CCFD, 
Misereor, Trocaire en Broederlijk Delen, waarvoor een gemeenschappelijke 
beleidsmedewerker is aangeworven. Broederlijk Delen voedt de strategie en 
implementeert het beleidswerk op Belgisch niveau. 

 
SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 5 

Actoren Bilaterale samenwerking met Oxfam Solidariteit 

Doel Politiek werk op Belgisch niveau rond het Israëlisch-Palestijns conflict  

Rol van elke 
actor 

Met Oxfam Solidariteit doen we gemeenschappelijk lobbywerk in het federaal parlement.  
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Samenwerkingsverband Komyuniti 
Programma 2017-2021 

K03 BURKINA FASO 

 
 
 
TOELICHTING WIJZIGINGEN 
 
Het programma wordt in principe uitgevoerd zoals het gepland was, maar wel met een kleinere doelgroep. We 
kiezen voor kwaliteit van het programma boven kwantiteit en behouden de focus op de 6 resultaten tav de 
doelgroep en  2 op partner niveau.  
Volgende wijzigingen zullen toelaten onze doelstellingen te realiseren: 
 

 Besparing op groepswerk, dat in 2017 grotendeels uit eigen middelen wordt betaald 

 De coöperant die normaal gezien midden 2017 zal starten, zal 4 maanden op DGD en 2 maanden op 
EM budget betaald worden in 2017. 

 Alle partners, zowel in DGD als EM financiering krijgen lagere budgetten. Daardoor zal het bereik van 
de partners dalen.  

 Het direct bereik van de doelgroep werd naar beneden bijgesteld, op basis van de aangepaste 
projectvoorstellen van de partners. 

 De samenwerking met Diobass zal in deze programmaperiode afgebouwd worden om ten laatste eind 
2021 volledig te stoppen.  

 De aankoop van een voertuig voor AMR werd geschrapt. 

 Om enige vernieuwing in het partnerbestand mogelijk te maken kozen we ervoor om de budgetten 
van de bestaande partners te herschikken om vanaf 2020 ruimte te creëren voor een nieuwe partner. 
In functie van een succesvolle identificatie, en beschikbare budgetten, zal de samenwerking met 
Diobass eventueel sneller afgebouwd worden. 

 
In de beoordeling door DGD werd aangegeven dat een aantal risico’s, hoewel besproken in de tekst, niet waren 
opgenomen in de matrix. De Risicomatrix werd aangevuld.  
 
Door de daling van het budget voor de uitvoering van het programma, zal er ook minder ruimte zijn voor het 
engagement in de synergie projecten die werden voorgesteld. Gezien het succes van dit soort samenwerking 
afhangt van de motivatie en beschikbare middelen (zowel qua personeelstijd  als budget) van alle betrokken 
partijen, is het nu nog te vroeg om aan te geven welke synergievoorstellen zullen gerealiseerd worden en 
welke niet, of hoe ze precies vorm zullen krijgen.  
 
Alle wijzigingen in dit aangepast programma zijn in geel gemarkeerd. 
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TOELICHTING VOORAF  
 
 
HET SAMENWERKINGSVERBAND KOMYUNTI IN 2017-2021 
Het samenwerkingsverband Komyuniti, opgericht in 1997, bestaat uit Studio Globo en Broederlijk Delen. De 
meerwaarde van het samenwerkingsverband heeft zich doorheen de jaren bevestigd. Beide organisaties 
hebben de erkenning bekomen als programma-ngo voor de periode 2017-2026. Het samenwerkingsverband 
Komyuniti wordt voortgezet in 2017-2021, met consolidering van de synergie. De leden van Komyuniti hebben 
een gezamenlijke strategische planning 2014-2021, die zich vertaalt in het gezamenlijke programma. 
Resultaatsgericht beheer en kwaliteitsbeheer worden samen uitgebouwd.  Broederlijk Delen en Studio Globo 
werken ook samen op het vlak van logistiek, informatica en databeheer, personeelsbeheer en boekhouding. 
Het samenwerkingsprotocol werd herzien met het oog op 2017-2021.  
 
GEZAMENLIJK PROGRAMMA 2017-2021 
In het kader van de nieuwe regelgeving dienen Broederlijk Delen  en Studio Globo een gezamenlijk programma 
in. Het programma 2017-2021 is het zesde programma van Komyuniti. Inhoudelijk blijft het zoals voorheen een 
geïntegreerd programma. Conform de nieuwe regelgeving worden budgetten en financiële verantwoording nu 
gescheiden. Het gezamenlijke programma wordt aangestuurd en opgevolgd door de Komyuniti Stuurgroep, en 
binnen Studio Globo en Broederlijk Delen afzonderlijk door de directieteams. De operationele coördinatie en 
opvolging gebeurt door de Komyuniticel bestaande uit de coördinator en de boekhouder van het programma. 
 
LUIK BELGIE 
Het Luik België van het programma bestaat uit drie specifieke doelstellingen: Onderwijs, Beweging en Politiek. 
Deze komen overeen met drie strategische doelen van de GSK België. De specifieke doelstelling Onderwijs 
wordt gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, met Studio Globo als lead. De realisering 
van de gezamenlijke doelstelling Onderwijs wordt opgevolgd door de Komyuniti Werkgroep Onderwijs. De 
doelstellingen Beweging en Politiek worden uitgevoerd door Broederlijk Delen. 
 
LUIK PARTNERLANDEN 
Het Luik Partnerlanden van het programma wordt uitgevoerd door Broederlijk Delen. Dit luik is ingedeeld per 
land met één specifieke doelstelling per land. De specifieke doelstellingen Israël-Palestina, Burkina Faso, 
Senegal, Congo, Oeganda, Rwanda, Burundi, Guatemala, Nicaragua, Haïti, Peru en Bolivia kaderen in de 
respectievelijke GSK’s van deze landen. De specifieke doelstelling Colombia wordt ingediend buiten GSK, 
conform de  regels in dat verband. 
 
LEVENDE COHERENTIE VAN HET PROGRAMMA 
Zowel in het Luik België als in het Luik Partnerlanden wordt gestreefd naar maatschappelijke verandering voor 
duurzame ontwikkeling en een wereld zonder ongelijkheid. Met dit programma willen we de dynamiek 
versterken waarbij groepen in België en in de partnerlanden interageren in het bewustzijn dat ze werken aan 
een gezamenlijke doelstelling, met specifieke uitdagingen in elk land. Partners zijn betrokken bij de campagne 
van Broederlijk Delen en de ontwikkeling van educatieve tools. Personele samenwerking en inleefreizen 
creëren vanuit de vrijwilligersbeweging een band met de partnerlanden. Meer in het algemeen willen we de 
werkvormen uitbouwen die directe solidariteit bevorderen tussen groepen in België en in de partnerlanden. De 
politieke werking waarbij op Belgisch en Europees niveau belangen verdedigd worden van de bevolking in de 
partnerlanden, vormt een brug tussen het Luik België en het Luik Partnerlanden. De werking in de 
partnerlanden is ook uitdrukking van de solidariteitsbeweging, en de werking in België wordt mee bepaald door 
de dynamiek van maatschappelijke verandering in de partnerlanden. 
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1. K03 BURKINA FASO – LANDFICHE 
 

Operationele kosten   € 2.292.996,24 

Contactpersoon België naam Suzy Serneels, programmaverantwoordelijke Broederlijk Delen 

  telefoon 02 213 04 44 

  e-mail suzy.serneels@broederlijkdelen.be  

Contactpersoon Partnerland naam Arianne Idzenga, lokale vertegenwoordiger Broederlijk Delen 

  telefoon +226 78 165 050 

  e-mail arianne.idzenga@broederlijkdelen.be  

 
SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 
 

Broederlijk Delen steunt 75.650 boerenfamilies in het droge noorden van Burkina Faso in hun streven naar 
betere levensomstandigheden. Samen met zeven lokale partnerorganisaties werken we aan een vruchtbaar en 
leefbaar platteland, nu én in de toekomst. We willen dat de boerenfamilies die we bereiken heel het jaar door 
voldoende en kwaliteitsvol voedsel hebben. We promoten duurzame familiale landbouw en de verkoop van 
overschotten op lokale markten aan rechtvaardige prijzen. Daarbij beogen we dat de bijdrage van alle leden 
van het huishouden, ook jongeren en vrouwen, gewaardeerd wordt en dat de inkomsten ten goede komen van 
ieders welzijn. In Burkina Faso is een goede oogst alleen mogelijk door goed beheer van de kwetsbare 
leefomgeving. We zetten daarom sterk in op het herstellen van uitgeputte gronden, de bescherming van nog 
vruchtbaar land, duurzame landbouwmethoden en verbetering van de biodiversiteit. Aanvullend willen we de 
politieke en sociale positie van de boerengemeenschappen versterken, zodat ze zelf hun belangen en rechten 
kunnen verdedigen. We stimuleren samenwerking tussen gemeenschappen en tussen organisaties, wat het 
onderling leren bevordert, en de overredingskracht vergroot bij beleidsbeïnvloeding. We hebben bijzondere 
aandacht voor de positie van vrouwen en jongeren binnen familie, organisaties en samenleving. 

 
KAART MET LOKALISERING VAN DE INTERVENTIES 
 

 

mailto:suzy.serneels@broederlijkdelen.be
mailto:arianne.idzenga@broederlijkdelen.be
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2. K03 BURKINA FASO – LIJST VAN DE PARTNERS 
 

1 ADIF 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Association « Sougri-Nooma » pour le Développement des Initiatives Féminines 

adres BP 232 Kongoussi 

telefoon 00226 76 55 3738 

e-mail adifbourzanga@yahoo.fr  

contactpersoon Mariam Yaméogo 

doelstelling K03 BURKINA FASO 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-6. Verhogen van landbouwproductie. Bevorderen van transitie naar agro-
ecologische moestuinen. Diversifiëring en verhoging van inkomen voor vrouwen. 
Sensibilisering van vrouwen inzake sociale rechten. Faciliteren van democratisch overleg in 
het gezin met zeggenschap voor vrouwen en jongeren. Erosiebestrijdende maatregelen op 
velden, herbebossing, gebruik van duurzame landbouwmethodes. Versterking van 
vrouwengroepen voor betere belangenverdediging. Lobbywerk voor duurzame toegang tot 
en controle over land door vrouwen. Deelname aan de gezamenlijke posities inzake grond- 
en mijnbouwproblematiek, kwaliteitsvolle boerenzaden en bevordering van agro-ecologie. 

partner sinds Sinds 2000 

2 AMR 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Association Monde Rural 

adres BP 20 Gourcy 

telefoon +226 40 54 92 70 

e-mail amrburkina@yahoo.fr  

contactpersoon Amadou Wangré 

doelstelling K03 BURKINA FASO 

DGD-budget 439.220 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 2-6. Versterken van micro-ondernemingen van kwetsbare rurale vrouwen. 
Organiseren van spaar- en kredietsystemen voor groepen. Verbetering van de positie van 
kwetsbare gezinnen. Versterken van dorpscomités door beheer van hulpbronnen. 
Capaciteitsversterking van lokale overheden. Organisatieversterking van CMO's met het oog 
op deelname aan overlegstructuren en dialoog met de overheid. "Burgeruniversiteiten" 
voor jongeren. Deelname aan lobbywerk inzake grond en mijnbouw. 

partner sinds Sinds 2013 

3 DIOBASS 

type Partner met DGD-financiering – in afbouw tot ten laatste eind 2021 

volledige naam Association Diobass Burkina Faso 

adres 09 BP 329 Ouagadougou 09 

telefoon +226 50 36 03 62 

e-mail 334.410 euro 

contactpersoon Djibrillou Koura 

doelstelling K03 BURKINA FASO 

DGD-budget diobass@fasonet.bf  

rol van de 
partner 

Resultaten 1,4 en 5-6. Op punt stellen van lokale innovaties voor duurzame productie, 
bewaring en verwerking van producten, verbetering van boerenzaden. Verzekeren van 
toegang tot grond en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Versterking van 
CMO's, technisch en institutioneel. Verankering van de methode "recherche action 
paysanne" in diensten van de overheid en lokale besturen. Deelname aan lobbywerk inzake 
zaaigoed en de gezamenlijke posities van de partners inzake grond, mijnbouw en agro-
ecologie. 

partner sinds Sinds 1994 

 
 

mailto:adifbourzanga@yahoo.fr
mailto:amrburkina@yahoo.fr
mailto:diobass@fasonet.bf
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4 INADES BURKINA FASO 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam INADES Formation Burkina Faso 

adres 01 BP 1022 Ouagadougou 01 

telefoon +226 50 34 28 29 

e-mail inadesb@fasonet.bf  

contactpersoon Samuel Somda 

doelstelling K03 BURKINA FASO 

DGD-budget 740.050 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-6. Begeleiding van unies voor verbetering van productie en verkoop, met focus 
op sesam en niébé. Ondersteunen van micro-ondernemingen voor vrouwen en jongeren. 
Begeleiding en vorming van huishoudens in gezamenlijk beheer micro-ondernemingen en 
budgetplanning. Begeleiden van initiatieven van lokale overheden inzake bescherming van 
bossen en valorisering van niet-houtige bosproducten. Faciliteren van participatieve 
beheersplannen, goed bestuur, transparant beheer, "comités de veille" voor opvolging van 
de beleidsplannen. Deelname aan lobbywerk inzake zaaigoed en bevordering van agro-
ecologie. Deelname aan de gezamenlijke positie inzake grond- en mijnproblematiek.  

partner sinds Sinds 1991 

5 ODJ 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Organisation Démocratique de le Jeunesse du Burkina Faso 

adres 06-BP 9864 Ouagadougou 06 

telefoon 00226 50373460 

e-mail odjburkina@gmail.com  

contactpersoon André Tibiri 

doelstelling K03 BURKINA FASO 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 3,5 en  6. Sensibiliseren van jongeren inzake drugs, alcohol, verkeersveiligheid, 
gevaren van mijnbouw, kwesties van seksualiteit en gender. Versterken van lokale 
jongerengroepen die afdelingen zijn van ODJ. Kaders scheppen voor persoonlijke 
ontwikkeling en oprichten van platformen waar jongeren hun rechten kunnen verdedigen. 
Activisme inzake jongerenproblemen en rechtenverdediging. Deelname aan lobbying inzake 
de grond- en mijnbouwproblematiek. Deelname aan de gezamenlijke posities van partners 
inzake zaaigoed en bevordering van agro-ecologie. 

partner sinds   

6 UGNK 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Union des Groupements Naam de Koumbri 

adres BP 333 Ouahigouya 

telefoon 00226 40 55 85 02 

e-mail ugnkoumbri@yahoo.fr 

contactpersoon Moustapha Ouedraogo 

doelstelling K03 BURKINA FASO 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-6. Verbetering van de landbouwproductie. Graanbanken en lokaal krediet. 
Begeleiding van inkomensgenererende activiteiten voor vrouwen, jongeren en 
huishoudens. Integrale aanpak "vie de bon ménage" voor meer democratie en solidariteit in 
het gezin en sensibilisering over sociale kwesties en gezondheid. Erosiebestrijding, 
herbebossing, restauratie van biodiversiteit en bescherming van natuurlijke hulpbronnen. 
Technische en organisatorische versterking van boerengroepen voor sterkere 
belangenverdediging. Opkomen voor grondrechten van de lokale bevolking versus 
(semi)industriële mijnbouw. Deelname aan de gezamenlijke posities van partners inzake de 
grond- en mijnbouw-problematiek, toegang tot kwaliteitsvolle boerenzaden en de 
bevordering van agro-ecologie. 

partner sinds Sinds 1993 

mailto:inadesb@fasonet.bf
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7 UGNN 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Union des Groupements Naam de Ninigui 

adres BP 333 Ouahigouya 

telefoon 00226 40 55 85 02 

e-mail ganame48@yahoo.fr 

contactpersoon Adama Ganamé 

doelstelling K03 BURKINA FASO 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-6. Verbetering van de landbouwproductie. Graanbanken en lokaal krediet. 
Begeleiding van inkomensgenererende activiteiten van vrouwen, jongeren en huishoudens. 
Integrale aanpak "vie de bon ménage" voor meer democratie en solidariteit in het gezin en 
sensibilisering over sociale kwesties en gezondheid. Erosiebestrijding, herbebossing, 
restauratie van biodiversiteit, bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Technische en 
organisationele versterking van boerengroepen voor sterkere belangenverdediging. 
Opkomen voor grondrechten van de bevolking versus (semi)industriële mijnbouw. 
Deelname aan de gezamenlijke posities van partners inzake de grond- en 
mijnbouwproblematiek, toegang tot kwaliteitsvolle boerenzaden en bevordering van agro-
ecologie. 

partner sinds Sinds 2001 

8 Nieuw 

type Partner in DGD 

doelstelling K03 BURKINA FASO 

DGD-budget 69.980,00 euro 

rol van de 
partner 

Om vernieuwing in het partnerbestand mogelijk te maken kozen we ervoor om de 
budgetten van de bestaande partners te herschikken om vanaf 2020 ruimte te creëren voor 
een nieuwe partner met specialisatie in agro-ecologie.  

partner sinds Vanaf 2020 
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3. K03 BURKINA FASO – VERANDERINGSTHEORIE
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TOELICHTING 
 

1 Broederlijk delen focust vanuit haar missie op rurale ontwikkeling en gemeenschapsopbouw en 
heeft binnen deze domeinen jarenlange ervaring in Burkina Faso. Het programma situeert zich in de 
regio Noord van Burkina Faso en bestrijkt 5 provincies: Yatenga, Zondoma, Passoré, Louroum en 
Bam. Het bouwt verder op het programma 2014-16 in dezelfde streek. Lokale interventies in de 
streek ter bevordering van voedselsoevereiniteit, welzijn van de gemeenschap en versterking van de 
CMO’s worden aangevuld met sensibilisering, politieke actie en beleidsbeïnvloeding op regionaal en 
nationaal niveau. De voornaamste doelgroep bestaat uit de familie-eenheden in rurale 
gemeenschappen en hun sociale organisaties (van producenten, vrouwen, jongeren). Rolpatronen 
tussen mannen en vrouwen zijn in Burkina sterk verankerd in religieuze en culturele tradities. 
Alhoewel de vrouw een belangrijke rol vervult in de familiale landbouw, worden 
besluitvormingsprocessen, zowel binnen het huishouden als de gemeenschap, vaak 
gemonopoliseerd door mannen. Daarnaast hebben vrouwen minder gemakkelijk toegang tot land 
(dat traditioneel gezien door mannelijke gezinshoofden wordt beheerd) en andere 
productiemiddelen die hun economische positie kunnen versterken. Vrouwen vormen, samen met 
jongeren, een specifieke doelgroep in het programma.  

2 Partners zijn de centrale actoren in het programma. Versterking van de capaciteiten van onze 
partners is een belangrijke taak voor de coöperanten van Broederlijk Delen. We werken samen met 
drie types organisaties: basisorganisaties die rechtstreeks de doelgroep vertegenwoordigen, NGO’s 
die diensten leveren aan de (georganiseerde) doelgroepen, en netwerken die een sterk focus 
hebben op brede uitwisseling, belangenverdediging en beleidsbeïnvloeding. Een coöperant 
ondersteunt enerzijds individuele partners op het vlak van organisatieversterking. Nadruk zal hierbij 
liggen op streven naar meer (financiële) autonomie en verbeterd intern beheer voor de begeleide 
partners. Anderzijds ondersteunt een coöperant ook collectieve processen waarbij wederzijds leren 
en uitwisseling tussen partners een meerwaarde hebben voor hun capaciteiten versterking en 
innoverende vermogens.  
Gezamenlijk geïdentificeerde noden zijn onder andere beleidsbeïnvloeding, opvolging & 
resultaatgerichte bijsturing, financieel beheer, etc. Uit evaluaties

1
 is gebleken dat dit soort 

procesbegeleiding best gebeurt door internationale coöperanten. Om bepaalde gewoonten en 
werkwijzen in vraag te stellen en te helpen veranderen is een externe blik en andere culturele 
achtergrond vaak een voorwaarde.  

3 Door het gezamenlijk uitwerken, beheren en opvolgen van het programma wordt samenwerking, 
complementariteit en wederzijds leren versterkt. De ervaring van Broederlijk Delen in Burkina Faso 
in de afgelopen jaren leerde dat dit leidt tot diepere analyses, creatievere strategieën, grotere 
doeltreffendheid en betere efficiëntie van de actoren dan wanneer ze geïsoleerd werken. 
Broederlijk Delen ondersteunt deze samenwerking in het programma actief en faciliteert synergie 
met actoren buiten het programma. De LV speelt een faciliterende, verbindende en stimulerende rol 
in het programmaoverleg (R08). Ter voorbereiding van dit nieuwe 5 jaren voorstel voor DGD werden 
lessen getrokken over de samenwerking en gekozen om gezamenlijk meer in te zetten op 
beleidsbeïnvloeding door de partners, in alliantie met nationale netwerken en rurale CMO’s (R06). 

4 Om structurele verandering te realiseren is het belangrijk dat de civiele maatschappij zelf haar 
belangen kan verdedigen bij de (lokale) overheid. Hiervoor zijn mondige civiele maatschappij 
organisaties (CMO’s) nodig. We werken met de rechtenbenadering (vnl R05) om de CMO’s te 
versterken. We vertrekken van het principe dat het belangrijk is dat burgers hun rechten en plichten 
kennen en hun rechten kunnen claimen tav ‘duty bearers’, de (lokale) overheden, die op hun beurt 
hun verantwoordelijkheden kennen en in staat zijn hun rol op een bevredigende manier te 
vervullen. Sensibilisering en opleiding van zowel burgers als lokale verkozenen rond rechten is 
cruciaal in een omgeving waarin lokale verkozenen vaak niet de nodige competenties hebben om 
hun rol als bestuurder naar behoren te vervullen.  
CMO’s moeten een voorbeeldfunctie vervullen in de samenleving om met legitimiteit de rechten 
van hun leden te verdedigen. Het is dus belangrijk dat zij goed en democratisch bestuurd worden. 
Daarom wordt ingezet op hun institutionele versterking en het doorgeven van democratische 

                                                                 
1
 Evaluatie: Toegevoegde waarde van coöperanten en vrijwilligers in partnerlanden: nu en in de toekomst. Camino Consult, 

2016 
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waarden. Alleen geloofwaardige CMO’s kunnen de rechten van hun leden verdedigen en hun 
controle-/ interpellatiefunctie op het overheidsbeleid uitoefenen. Anders bestaat het risico

2
 dat de 

CMO’s door de overheid noch door de bevolking als legitieme actoren worden erkend. 

5 Opdat CMO’s de belangen van alle leden goed kunnen verdedigen, is het belangrijk dat ook vrouwen 
en jongeren, traditioneel kwetsbare groepen in de maatschappij, toegang krijgen tot en actief 
deelnemen aan het politieke en gemeenschapsleven. Uit ervaring weten we dat vrouwen en 
jongeren pas een stem krijgen als ze een zekere economische onafhankelijkheid hebben verworven 
en kansen krijgen om zich te ontplooien. Daarom versterken partners zowel de 
leiderschapscapaciteiten, de economische activiteiten en de sociale positie/ rol van vrouwen en 
jongeren (R02 en R03).  

6 Verhoogde voedselsoevereiniteit voor rurale gemeenschappen is één van de streefdoelen van het 
programma. Hiervoor is het belangrijk dat de lokale voedselproductie toeneemt in kwantiteit en 
kwaliteit en dit in de moeilijke context van klimaatverandering en (semi) industrialisering. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat agro-ecologische landbouw- en 
voedselsystemen een hoog productiviteit potentieel hebben en boeren meer weerbaar kunnen 
maken tegen klimaatverandering.  
Daarom kiezen Broederlijk Delen en partners ervoor om agro-ecologische landbouwpraktijken te 
promoten en duurzame familiale landbouw te ondersteunen (cfr visienota familiale landbouw 
2015). Deze praktijken steunen op aanwezige lokale kennis, maar willen ook innoverend zijn. Boeren 
voeren actie-onderzoek uit en zoeken in samenwerking met wetenschappers naar toepasbare 
innovaties. Onderzoeksonderwerpen zijn oa selectie en vermeerdering van boerenzaden (semences 
paysannes) die aangepast zijn aan lokale omstandigheden; biologische pesticiden; 
kruidengeneeskunde voor ziektes bij kleinvee en (verspreiding van) verbeterde technieken van RNA 
(régéneration naturelle assistée). In de loop van het programma willen we een nieuwe DGD partner 
aantrekken (als de financiële middelen beschikbaar zijn) met specialisatie in agro-ecologie. 

7 Agro-ecologische landbouw begint bij de zorg voor bodemvruchtbaarheid. Opdat boeren bereid zijn 
op lange termijn te investeren in het herstellen en beschermen van de bodem, is het belangrijk dat 
ze zekere toegang tot en controle over hun grond hebben, nu en in de toekomst. Hoewel de 
wetgeving ook toegang tot grond voorziet voor vrouwen en jongeren, hebben deze groepen 
traditioneel geen directe toegang tot grond. Door sensibilisering rond grondrechten en vulgarisering 
van wetgeving met betrekking tot grond (foncier) wordt deze kwestie bespreekbaar en kunnen 
naast families, ook kwetsbare groepen als vrouwen en jongeren zich verzekeren van duurzame 
toegang tot grond.  
De vrouwen van een tuinbouwgroep ondersteund door ADIF zetten een belangrijke stap om hun 
problemen met toegang tot tuinbouwgrond aan te kaarten bij de “chef de village”. In het 
programma Senegal werken we al langer rond het thema ‘foncier’ en leerden we dat sensibilisering 
van bevolking en lokale verkozenen een belangrijke stap is in het verkrijgen van duurzame toegang 
tot grond voor kwetsbare groepen. Zo kunnen zij investeren in het duurzaam verbeteren van 
bodemvruchtbaarheid en diversifiëren van agro-sylvo-pastorale activiteiten, waardoor hun oogsten 
duurzaam toenemen en het milieu voor toekomstige generaties bewaard blijft. 

8 Duurzame en verhoogde productie alleen leidt niet noodzakelijk tot verhoogde, gezonde en 
kwaliteitsvolle consumptie. (R01) Daarvoor moet de oogst goed bewaard kunnen worden, moet er 
voldoende diversiteit aan voeding aangeboden worden op de lokale markten en moeten mensen 
zich bewust zijn van wat gezonde voeding betekent. Bovendien moeten ze de middelen hebben om 
gezond voedsel te kopen (als ze het niet zelf kunnen produceren). Daarom is het belangrijk om naast 
verhoging van de landbouwproductie ook in te zetten op diversificatie van de productie (R01), en op 
verhoging van het inkomen uit andere bronnen dan regenlandbouw. (R02).  
Eenmaal geproduceerd, moet de oogst goed bewaard kunnen worden, tot de marktprijzen gunstig 
zijn voor verkoop. Daar zijn aangepaste stockage systemen nodig, die niet alleen het graan opslaan, 
maar boeren ook cash lenen voor het opgeslagen graan zodat ze tijdelijk een inkomen hebben om 
aan basisbehoeften te voldoen. Onderzoek van SOSFaim in samenwerking met Belgische 
onderzoekers heeft aangetoond dat graanbanken effectief in staat zijn om de marktprijs voor 
basisproducten te beïnvloeden in de “période de soudure”, zeker in meer afgelegen dorpen.  

9 In het korte regenseizoen van amper 4 maanden is het aartsmoeilijk om voldoende voedsel te 
verbouwen om een heel jaar van te leven. Bovendien telen boeren in het regenseizoen vooral 

                                                                 
2
 Risico’s genoemd in de ToC zijn uitgewerkt in de risico tabel in hoofdstuk 5. 
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graangewassen die de basis van de maaltijd vormen, maar alleen niet voldoende zijn voor een 
voedzaam en evenwichtig dieet. Weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering komen 
enerzijds van aangepaste landbouwproductie, anderzijds van diversifiëring van activiteiten en 
risicospreiding.  
De ondernemerszin van gezinnen wordt gestimuleerd, met nadruk op economische activiteiten voor 
vrouwen en jongeren. Beide groepen hebben minder mogelijkheden om inkomen te verwerven uit 
landbouw, en kunnen door het opzetten van micro-ondernemingen zich een plaats verwerven in het 
sociale en economische weefsel van de gemeenschap. Onze partners hebben bovendien 
ondervonden dat vrouwen hun inkomsten in de eerste plaats gebruiken voor het welzijn van de 
familie.  

10 De focus op gezinnen en de relaties tussen gezinsleden vertaalt zich in strategieën die zowel de 
interne dialoog en het overlegd nemen van beslissingen in gezinnen bevorderen, en het verenigen 
van krachten voor gezamenlijke plannen/ ambities stimuleren. Dit moet bijdragen aan interne 
solidariteit, en aan het welbevinden en ontplooiingsmogelijkheden voor alle gezinsleden, maar in 
het bijzonder voor vrouwen en jongeren.  

11 Agro-ecologie op het veld kan niet slagen zonder agro-ecologie in het landschap. Een goed en 
duurzaam beheer van de gemeenschapsgoederen (biens communs, natuurlijke hulpbronnen) is 
onontbeerlijk als men ook voor de volgende generaties een toekomst op het platteland in het droge 
noorden van Burkina wil garanderen. Gemeenschappen die al tientallen jaren strijden voor de 
bescherming van hun natuurlijke hulpbronnen, dreigen nu op korte termijn de strijd te verliezen 
door de komst van (semi)industriële goudmijnen in de streek. Mijnbedrijven kappen massaal bomen 
voor het stutten van mijngangen, putten het grondwater uit en vervuilen het water en de lucht met 
gevaarlijke chemicaliën.  
Boeren dreigen hun landbouwgrond te verliezen zonder waardige compensatie en alternatieven, en 
verliezen zo hun toekomst. Boeren voeren daarom actie samen met de partners: ze komen op voor 
hun rechten en proberen beleid en de uitvoering hiervan te beïnvloeden. In mei 2015 namen 
verschillende partners deel aan de mars tegen Monsanto, die ook in Burkina werd georganiseerd. Ze 
klaagden vooral de teelt van GGO-katoen aan. Onder druk van het boerenprotest, en tegenvallende 
verkoop van de katoen op de wereldmarkt (door een daling in kwaliteit van de GGO-katoen) 
kondigde de regering begin dit jaar een (tijdelijke) ban op GGO katoen aan. Onze partners willen dit 
soort punctuele acties op meer gestructureerde manier aanpakken door te focussen op enkele 
thema’s waarop men efficiënter en doeltreffender invloed kan hebben. 

12 Effectieve beleidsbeïnvloeding moet gebaseerd zijn op goed gedocumenteerde cases. Om de keuze 
voor ondersteuning van duurzame, agro-ecologische familiale landbouw en lokale economie te 
bepleiten bij de overheid zijn goed gedocumenteerde succesverhalen belangrijk. Partners 
documenteren daarom de kleine en grote successen die ze boeken om duurzame alternatieven te 
tonen bij hun aanklacht tegen de gevolgen van het neoliberale beleid van de overheid. 
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4. K03 BURKINA FASO – ANALYSE VAN DE RISICO’S 
 
Het algemene risicobeleid van Broederlijk Delen wordt hier toegepast op het partnerland. We geven achtereenvolgens de analyse van de risico’s, de beheersmaatregelen en de opvolging. 
Bij evaluatie van de risico’s voor en na beheersmaatregelen, wordt de waarschijnlijkheid (WA) ingeschaald op 10, de impact (IM) op 10, en het risiconiveau (NIV) op 100 als het product van 
waarschijnlijkheid en impact. We beperken ons hier tot de externe factoren die een reëel risico vormen in het land.          

  Inschatting 
vóór 
maatregelen 

 Inschatting na 
maatregelen 

 

Nr Risico WA IM NIV Beheersmaatregelen WA IM NIV Verantwoordelijke en wijze van opvolging 

  FINANCIEEL RISICO                 

1 Fondsen worden niet correct 
besteed of afgerekend als gevolg van 
gebrekkig beheer en interne controle 
bij partnerorganisaties 

4 7 28 Risico's worden gedetecteerd op basis van controle 
van financiële verslaggeving en audits van partners, 
risico's aangeduid in de projectbegroting die 
aangemaakt wordt in januari. Deze partners worden 
nauwlettend opgevolgd – evt wordt 
capaciteitsversterkend traject opgezet.  

3 3 9 Door lokale vertegenwoordiger (LV) en 
projectbeheerder (PB). Halfjaarlijks, in functie 
van verbetertraject indien opgesteld. 

  UITVOERINGSRISICO                 

2 Door de nog beperkte beheers- of 
uitvoeringscapaciteiten van 
partnerorganisaties is de uitvoering 
onvoldoende doeltreffend met 
gevolgen voor het bereiken van de 
resultaten. 

5 5 25 Monitoring van partners door de lokale 
vertegenwoordiger. Capaciteitsversterking van 
partners wordt structureel ingebouwd in het 
programma. Coöperanten worden hiervoor ingezet, 
en vormingen en begeleiding van partners 
gefaciliteerd. 

3 4 12 LV en coöperant, periodieke bezoeken bij 
partners door LV 

3 Samenwerking met andere actoren 
in multi-actor benadering of synergie 
verloopt problematisch en heeft 
impact op programmaresultaten 

6 5 30 Duidelijke afspraken worden gemaakt tussen 
programmapartners. Planning en opvolging van 
programma gebeurt gezamenlijk met halfjaarlijkse 
opvolging door “comité de pilotage” en ACNG 
meetings voor synergie  

4 3 12 Door LV en programmaverantwoordelijke (PV). 
Halfjaarlijks, frequenter indien nodig. 

4 De toenemende complexiteit van de 
programmawerking, door interne en 
externe oorzaken, leidt tot 
overbelasting van de medewerkers 
en dus ook tot kwaliteitsverlies 

6 5 30 Geografische en thematische concentratie en 
coherentie. Partneroverstijgende rol van 
coöperanten. Beperken aantal partners. Inbouwen 
van maatregelen bij de voorbereiding van nieuwe 
programma's, optimaliseren takenpakketten 

5 4 20 Jaarlijks door PV 

  POLITIEK RISICO                 

5 De fragiele democratie wordt 
ontwricht door wanbeleid, sociale 
onrust of conflicten (plaatselijk, 
landelijk of regionaal) 

4 8 32 Regelmatige analyse van de situatie, mobiliseren van 
civiele maatschappij om deugdelijk bestuur af te 
dwingen op vreedzame wijze. Partners ook 
aanmoedigen om vast te houden aan hun sociale 
doelstelling, 

4 5 20 Continuë opvolging van context en strategische 
dialoog met partners, ook in roerige tijden, door 
LV 



 

K03 Burkina Faso, pagina 12 
 

6 Er is onvoldoende openheid in 
gemeenschappen en bij opinieleiders 
om traditionele machtsverhoudingen 
ter discussie te stellen en te 
veranderen 

4 4 16 Sensibilisering van bevolking en leiders rond gender 
integraal in programma opnemen en staven met 
positieve resultaten en rolmodellen. 

4 3 12 Opvolgen via streekprogramma, door LV 

  RISICO INZAKE LANDBOUW EN MILIEU            

7 Prijsschommelingen voor 
landbouwproducten bemoeilijken de 
vermarkting. 

6 7 42 Bevorderen van diversifiëring van teelten en 
marktgerichte teelten. Stockage, gegroepeerde 
verkoop, prijs informatiesystemen. 

6 4 24 LV, opvolgen via streekprogramma, door LV 

8 Klimaatomstandigheden zoals 
extreme droogte of overvloedige 
regenval bemoeilijken de 
beoogdelandbouwontwikkeling  

9 7 63 Introductie van duurzame landbouwtechnieken, 
selectie van aangepast zaaigoed, erosie bestrijdende 
maatregelen en technieken voor wateropvang in het 
veld.  

9 5 45 LV, opvolgen via streekprogramma 

9 Grote programma’s ter bevordering 
van conventionele landbouw (bijv. 
het uitdelen of subsidiëren van 
kunstmest en pesticiden) 
bemoeilijken de focus van de 
doelgroep op duurzame, ecologische 
landbouw 

4 7 28 Sensibilisering van de doelgroep over de voordelen 
van agro-ecologische landbouw op vlak van 
kostenbesparing voor inputs, gelijkwaardige 
opbrengst en dus hogere winst, beter voor de 
gezondheid. Uitwisselingsbezoeken aan overtuigde 
bioboeren organiseren. Agro-ecologie promoten via 
nationale campagnes en netwerk. 

4 5 20 LV, PV, periodieke bezoeken bij partners en 
netwerking 

10 De toegang van de rurale bevolking 
en allerarmsten tot krediet en 
andere ondersteunende diensten om 
economische initiatieven te 
ontwikkelen staat onder druk door 
overheidsbeleid. 

6 6 36 Mobilisatie van CMO’s en partners om beleid te 
beïnvloeden en stimuleren van zoeken naar creatieve 
oplossingen binnen beperkend kader. 

5 4 20 LV, opvolgen via streekprogramma 

11 (semi)industriële mijnbedrijven die 
zich in de interventiezone installeren 
ontwrichten het sociale en 
economische weefsel en onteigenen 
productiegrond  

6 8 48 Sensibilisering van bevolking rond hun rechten. 
Mobilisatie om rechten af te dwingen en billijke 
compensatie maatregelen te bedingen, rechtsbijstand 
organiseren 

6 7 42 LV, opvolgen via streekprogramma 

12 Conflicten over landgebruik 
bemoeilijken het duurzaam en 
overlegd beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen 

7 6 42 Sensibilisering van bevolking over grondrechten, 
creëren van overlegorganen waarin alle 
bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn 

6 4 24 LV, opvolgen via streekprogramma 

13 Een wetgeving die toegang tot grond 
voor boeren zou moeten/ kunnen 
bevorderen, wordt in de praktijk 
vaak eerder door elites aangewend 

6 8 48 Bewustmaking van de bevolking hun rechten en 
plichten, vulgarisatie van bestaande wetgeving over 
toegang tot grond. Mobilisatie van groepen en 
proactief optreden bij vermoeden van misbruik.  

5 7 35 LV, partners, opvolgen via programma 
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waardoor zij hun toegang tot die 
grond verzekeren 

14 Een gelijkwaardige toegang tot land 
voor vrouwen en jongeren is 
wettelijk bepaald maar laat het 
uitweten in de praktijk 

7 7 49 Binnen het gegeven kader blijven sensibiliseren rond 
gelijkwaardige toegang tot productiefactoren en 
tussentijdse oplossingen aanbieden in 
overeenstemming met het lokaal bestuur. 

5 5 25 Door LV en PV. Trimestriële bezoeken bij de 
partners 

  VEILIGHEIDSRISICO                 

12 In periodes van verhoogd conflict 
en/of verhoogde paraatheid bij 
ambassade/ INGOs, komt de 
mobiliteit/ veiligheid van 
veldwerkers tijdens terreinbezoeken 
in het gedrang 

7 7 49 Veldwerk wordt in overleg met relevante actoren 
tijdelijk onderbroken, de vertraging in het behalen 
van de resultaten wordt geaccepteerd. De veiligheid 
van medewerkers staat voorop. Wanneer nodig 
relevante internationale stakeholders/overheden 
alerteren over de situatie. DGD en/of andere donoren 
informeren wanneer nodig. 

7 5 35 Continue opvolging van de context. Opvolging 
door diensthoofd, PV, LV 
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5. K03 BURKINA FASO – VERWERKING VAN DE AANBEVELINGEN BIJ DE GSK 
 

aanbeveling Mieux tenir compte des différents volets et sous-chapitres des Notes stratégiques « genre », 
« environnement ».  Concernant les NTIC et la digitalisation, bien que ce thème ne fasse pas 
partie de l’appréciation des CSC en tant que tel, la DGD invite les ACNG à poursuivre leur 
réflexion sur l’éventuelle contribution de cet ensemble d’outils à l’atteinte des différentes 
approches et cibles du CSC-BKF. 

verwerking Wat betreft gender volgt Broederlijk Delen in dit programma dezelfde benadering als DGD. 
We vertrekken vanuit een rechtenbenadering en werken enerzijds aan gender 
mainstreaming in het programma en anderzijds aan specifieke activiteiten ter bevordering 
van de gelijkwaardigheid van mannen, vrouwen en jongeren in de maatschappij (zie TOC, 3. 
en doeltreffendheid 6.4.2). Qua prioriteiten ligt in het programma de focus op prioriteit 1: 
faciliteren van deelname van vrouwen aan besluitvorming en op 3: Voedselveiligheid, 
toegang tot natuurlijke hulpbronnen en economische empowerment. Gender werd niet als 
een apart resultaat opgenomen, maar binnen elk resultaat van het programma is er 
specifieke aandacht voor de verbetering van de sociale en economische positie van vrouwen 
en jongeren.  
Ook wat betreft milieu ligt het programma in lijn met de strategische nota van DGD, met 
transversale aandacht voor milieu in de promotie van duurzame landbouwtechnieken, 
lokale productie, gebruik van houtsparende oventjes enz. Daarnaast is er ook een resultaat 
dat specifiek gericht is op duurzaam herstel en beheer van bodem en vegetatie.  
Digitalisatie is geen specifiek thema binnen dit programma, maar het neemt 
vanzelfsprekend wel een bepaalde plek in. In de sesamketen wordt gebruik gemaakt van 
een sms-informatiesysteem voor betere vermarkting en partners gebruiken online 
platformen voor informatiedeling en sociale media voor mobilisatie van jongeren.  
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6. K03 BURKINA FASO - SPECIFIEKE DOELSTELLING  
 
6.1 K03 BURKINA FASO – FICHE VAN DE DOELSTELLING 
 

objectif spécifique Les communautés ruraux du Nord-Burkina engagées dans l’agriculture familiale, sont 
souveraines sur le plan alimentaire, défendent leurs droits et poursuivent leurs 
propres ambitions de développement et leur bien-être social dans le respect de 
l’environnement et des principes de bonne gouvernance et d’équité. . 

specifieke 
doelstelling 

Rurale familiale boerengemeenschappen in Noord Burkina zijn voedsel soeverein, 
verdedigen hun rechten en streven hun eigen ontwikkeling, ambities en sociaal welzijn 
na, met respect voor het leefmilieu en principes van goed beheer en gelijkwaardigheid. 

IATI identifier BE-BCE_KBO-0418088113-K03_BURKINAFASO 

land BURKINA FASO GSK BURKINA FASO 

interventiegebieden 
  
  
  

NATIONAAL 
Partners: Inades, Diobass, ODJ 

STREEK NOORD-BURKINA 
Partners: AMR, ADIF, Diobass, Inades, ODJ, UGNK, UGNN  

lokalisering subnational level 1 subnational level 2 Gemeente 

STREEK 
NOORD-BURKINA 

Région Nord 
  
  
  

Province Yatenga Barga, Kain, Kalsaka, Koussouka, 
Koumbri, Namissiguima, Ouahigouya, 
Oula, Rambo, Ouahigouya, Oula, 
Rambo, Thiou 

Province Zondoma Bassi, Boussou, Gourcy, Leba, Tougo 

Province Passoré Arbole, Bagare, Bokin, Gomponsom, 
Kirsi, La-Todin, Pilipmikou, Samba, 
Yako 

Province Louroum Banh, Ouindigui, Solle, Titao 

Région Centre-Nord Province Bam Bourzanga, Kongoussi, Sabcé, Tikaré 

doelgroep Rurale huishoudens in Noord-Burkina 

begunstigden Directe doelgroep: 75.650 huishoudens. Indirecte doelgroep geschat op 500.000 
personen. In de mate dat partners bijdragen aan reële beleidsveranderingen, is de 
indirecte doelgroep groter. 

organisaties Doelstelling uitgevoerd door Broederlijk Delen. Zie Toelichting vooraf voor interactie in 
Komyuniti. Geen andere organisaties 

operationele kosten € 2.292.996,24 euro 

policy markers 
  
  
  
  
  

Milieu 2 goed bestuur 1 

Woestijnvorming 1 gezondheid van 
moeder en kind 

0 

Biodiversiteit 1 HIV/aids 0 

klimaat aanpassing 1 kinderrechten 0 

klimaat mitigatie 1 ontwikkeling van 
handel 

0 

Gender 1     
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6.2 K03 BURKINA FASO – BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN 
 

Indeling baseline jaar 3 jaar 5 Verificatiebronnen 
 

STRATEGISCHE DOELEN GSK 

CSC1: Promouvoir avec la participation des femmes et des jeunes un secteur agricole performant, durable et basé sur l’agriculture familiale au sein d’une économie rurale inclusive et 
assurer la sécurité alimentaire     

CSC2: Promouvoir les dynamiques émergentes, notamment celles intégrant la participation des femmes et des jeunes, pour une prise en compte des questions environnementales et la 
gestion des ressources naturelles par les organisations environnementales et la gestion des ressources naturelles par les organisations communautaires, les autorités décentralisées et 
les pouvoirs publics.     

CSC5: Améliorer les capacités de maîtrise concertée du territoire pour un accès adéquat de la population, et en particulier des femmes, à la citoyenneté et aux biens et services publics 
en particulier de proximité. 

SPECIFIEKE DOELSTELLING K03 BURKINA FASO 

Les communautés ruraux du Nord-Burkina engagées dans l’agriculture familiale, sont souveraines sur le plan alimentaire, défendent leurs droits et poursuivent leurs propres ambitions 
de développement et leur bien-être social dans le respect de l’environnement et des principes de bonne gouvernance et d’équité 

Rurale familiale boerengemeenschappen in Noord Burkina zijn voedsel soeverein, verdedigen hun rechten en streven hun eigen ontwikkeling, ambities en sociaal welzijn na, met respect 
voor het leefmilieu en principes van goed beheer en gelijkwaardigheid. 

Indicator 1. % begeleide huishoudens dat aangeeft voldoende granen 
voor eigen consumptie te hebben tijdens de "période de soudure" 

50% 59% 65% Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

Indicator 2. Toename van inkomsten per huishouden uit door het 
programma ondersteunde activiteiten (per activiteit) 

10% tov        
jaar - 1 

10% tov        
jaar - 1 

10% tov        
jaar - 1 

Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

Indicator 3. Aantal interpellaties/voorstellen per jaar door bereikte 
rurale organisaties ten aanzien van verkozenen over kwesties die de 
lokale bevolking aanbelangen 

20 32 40 Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

RESULTAAT 1 VOEDSELZEKERHEID 

Huishoudens in Noord Burkina produceren voedselgewassen op duurzame wijze en eten gezond, voldoende en kwaliteitsvol voedsel.  

BETROKKEN ACTOREN: INADES BURKINA FASO, ADIF, UGNN, UGNK 

Indicator 1. Gemiddeld jaarlijks rendement van gierst bij begeleide 
huishoudens 

415 
kg/ha 

475 
kg/ha 

475 
kg/ha 

Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

Indicator 2. % begeleide gezinnen die tijdige toegang hadden tot 
zaaigoed van goede kwaliteit in de gewenste hoeveelheden 

60% 63% 65% Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

Indicator 3. % huishoudens dat aangeeft voldoende granen te hebben 
voor eigen consumptie in de "période de soudure" 

50% 59% 65% Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

RESULTAAT 2 INKOMEN 

Huishoudens in Noord-Burkina verhogen hun inkomen in voldoende mate om in de behoeften van de familie te voorzien, dankzij micro-ondernemingen, gezamenlijke initiatieven van 
commercialisering, verwerking van lokale producten, valorisatie van woudproducten en spaar- en kredietkassen. 

BETROKKEN ACTOREN: AMR, INADES BURKINA FASO, ADIF, UGNK, UGNN 

Indicator 1. Toename van inkomsten per huishouden uit door het 
programma ondersteunde activiteiten 

10% 10% 10% Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 
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Indicator 2. Aantal ondersteunde initiatieven voor verwerking & 
bewaring van lokale producten 

22 26 30 Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

RESULTAAT 3 SOCIALE COHESIE 

Huishoudens en rurale gemeenschappen in Noord-Burkina verzekeren de persoonlijke ontplooiing en sociale rechten van hun leden, met bijzondere aandacht voor vrouwen en jongeren 

BETROKKEN ACTOREN: AMR, INADES BURKINA FASO, ADIF, ODJ, UGNK 

Indicator 1. % vrouwen die betrokken zijn bij beslissingen in het gezin 
over het welzijn van de familie 

40% 46% 50% Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

Indicator 2. % jongeren die betrokken zijn bij beslissingen in het gezin 
over het welzijn van de familie 

30% 36% 40% Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

RESULTAAT 4 MILIEUBEHEER 

De huishoudens en rurale organisaties in Noord-Burkina, geconfronteerd met verwoestijning, ontbossing en watertekort, herstellen en beheren de natuurlijke hulpbronnen op 
overlegde, rationele en duurzame wijze. 

BETROKKEN ACTOREN: DIOBASS, INADES BURKINA FASO, AMR, ADIF, UGNN, UGNK 

Indicator 1. % van de regels die binnen lokale initiatieven voor 
duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen zijn afgesproken, die 
nagevolgd worden 

60% 
van 27 

69% 
van 35 

75% 
van 40 

Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

Indicator 2. Oppervlakte van gedegradeerde gronden die hersteld of 
beschermd zijn (cumulatief) 

450 ha 1350 
ha 

2250 
ha 

Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

RESULTAAT 5 RURALE ORGANISATIES 

Sterke en autonome rurale organisaties beïnvloeden de lokale politiek om de rechten en belangen van de rurale bevolking te verdedigen 

BETROKKEN ACTOREN: AMR, INADES BURKINA FASO, DIBOASS, ODJ, ADIF, UGNK, UGNN. ANDERE: CODDE 

Indicator 1. Niveau van participatie van CMO's in overlegorganen van 
lokale ontwikkelingsactoren 

55% 61% 65% Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

Indicator 2. % van voorstellen van CMO's opgenomen in lokale 
ontwikkelingsplannen 

50% 55% 60% Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

RESULTAAT 6 BELEIDSBEINVLOEDING 

De rechten en belangen van de rurale bevolking in zake landrechten, mijnbouw, zaaigoed en agro-ecologie, worden (zowel in overheidsbeleid als in de praktijk) in groeiende mate 
gerespecteerd en krijgen de nodige aandacht. 

BETROKKEN ACTOREN: AMR, DIOBASS, INADES BURKINA FASO, ADIF, ODJ, UGNK, UGNN. ANDERE: CODDE 

Indicator 1. Aantal publieke gezamenlijke declaraties van partners 
over actuele thema's 

1 3 3 Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

Indicator 2. Aantal publieke sensibilisering- of mobiliseringsacties 
over actuele thema’s waaraan partners samen deelnamen 

0 2 2 Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

RESULTAAT 7 CAPACITEITSVERSTERKING 

Partners hebben adequate institutionele en organisationele capaciteiten om in een toenemende mate hun autonomie te verzekeren èn bij te dragen aan de programma resultaten. Ze 
beheersen de technieken van beleidsbeïnvloeding en visionair financieel beheer.   

BETROKKEN ACTOREN: alle partners 

Indicator 1. Mate waarin beheer en democratisch functioneren van 2 3 3,75 Interne evaluatie door het BD-team.  
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partnerorganisaties aan de verwachtingen voldoen en bijdragen tot 
een grotere mate van autonomie 

1=onvoldoende 2=matig 3=voldoende, 4=goed, 5=uitstekend 

Indicator 2. Aantal partners waarvan de verbeter-trajecten effectief 
uitgevoerd worden 

2,5 4 6 Interne evaluatie door het BD-team op basis van verslaggeving door partners 

Indicator 3. Mate waarin het gemeenschappelijke opvolgingssysteem 
en de mechanismen voor aan- en bijsturing van het programma 
beantwoorden aan de verwachtingen 

2,5 3,5 4 Score op 5 bepaald op partneroverleg 

RESULTAAT 8 SAMENWERKING 

Synergie, samenwerking en complementariteit tussen partners zijn versterkt en strategische allianties met andere netwerken in functie van effectieve beleids- beïnvloeding zijn actief en 
doeltreffend. 

BETROKKEN ACTOREN: Alle partners 

Indicator 1. Aantal gezamenlijke activiteiten van meerdere partners of 
met strategische allianties 

1 3 4 Interne evaluatie door BD-team op basis van de verslaggeving van partners 

Indicator 2. Aantal publieke gezamenlijke declaraties van partners 
over actuele thema's 

1 3 3 Opgevolgd door PME team van het gemeenschappelijke programma ism 
betrokken partners 

VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 

Het programma is voorbereid met de partnerorganisaties, en ligt in het verlengde van het programma 2014-2016. De overlegstructuren met de partners zijn operationeel, en 
opvolgingsmechanisme functioneert. Enige overblijvende voorafgaande voorwaarde is de beschikbaarheid van de financiering. 

TYPOLOGIE VAN DE ACTIVITEITEN 

GEZAMENLIJK PROGRAMMA 

Inzet door Broederlijk Delen van lokale vertegenwoordiger. Gezamenlijke planning, opvolging, en bijsturing van het programma. Gestructureerd partneroverleg middels seminaries en 
workshops. Gezamenlijke veldbezoeken, uitwisselingsbezoeken en peer review. 

CAPACITEITSVERSTERKING VAN PARTNERS 

Inzet door Broederlijk Delen van coöperanten en vrijwilligers. Participatieve analyse van de capaciteiten met het 5C-model. Begeleiding en opvolging van individuele verbetertrajecten 
van partners. Gemeenschappelijk georganiseerde vormingen en facilitering van deelname aan vormingen door derden. 

RECHTENVERZEKERING EN BELEIDSBEINVLOEDING 

Gemeenschappelijke inname van posities en declaraties door partners inzake de grond- en mijnproblematiek, toegang tot kwalitatief boerenzaaigoed, en bevordering van agro-ecologie. 
Beleidsbeïnvloeding op lokaal en regionaal niveau in verband met deze thema's 

ORGANISATIEVERSTERKING EN SOCIO-POLITIEKE PARTICIPATIE VAN DOELGROEPEN 

Versterking door partners van de lokale CMO's, zowel op technisch vlak als op institutioneel vlak. Vorming van bevolking en lokale verkozenen inzake wetgeving die hen aanbelangt en 
de uitdagingen daarbij, zoals de decentralisering of de "loi foncier". Stimuleren van leiderschap van vrouwen en jongeren.  

VERBETERING VAN LEVENSVOORWAARDEN VAN DOELGROEPEN 

Verbetering en verduurzaming van de landbouwproductie. Begeleiden van de transitie naar een agro-ecologisch landbouwbedrijf. Begeleiding naar duurzame toegang tot en controle 
over landbouwgrond, en tot kwaliteitsvol zaaigoed dat aangepast is aan de lokale omstandigheden. Verbetering van bewaring van landbouwproducten (warrantage, opslagplaatsen, 
droogtechnieken). Verbeteren van de dienstverlening van boerenorganisaties aan hun leden. Systeem van marktprijsinformatie per sms. Begeleiding naar diversifiëring van het inkomen 
door activiteiten als bijenteelt, tuinbouw, kippenkweek, schapenvetmesterij, verwerking van landbouwproducten. Vereniging van de producenten in organisaties. Opzetten van 
graanbanken en warrantage en van lokale spaar- en kredietsystemen. 

GENDER EN GELIJKWAARDIGHEID 
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Rekening houden met de genderaspecten in alle activiteiten, en zo nodig de activiteiten aanpassen. Bevordering van gelijkwaardige deelname van vrouwen en jongeren aan 
economische activiteiten en gemeenschapsleven. Acceptatie daarvan bewerkstelligen door sensibilisering, vorming en rolmodellen. Hanteren van de aanpak "vie de bon ménage" voor 
bevordering op huishoudniveau van democratisch overleg en gezamenlijke beslissing over het huishoudbudget. 

HERSTEL EN BEHEER VAN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN 

Herstel van de leefomgeving door erosiebestrijding, aanleg van dijkjes, herbebossing, herstel bodemvruchtbaarheid door aanplant van stikstoffixeerders, gewasrotatie, gebruik van 
dierlijke mest en compost. 
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6.3 K03 BURKINA FASO – TABEL 4 OPERATIONELE KOSTEN 
 

  

1. PARTNERS

Investering       24.265,00       19.600,00       17.920,00       13.210,00       20.680,00            95.675,00 

Werking     157.320,00     164.820,00     159.470,00     180.760,00     179.700,00         842.070,00 

Personeel     118.065,00     121.820,00     124.090,00     139.570,00     142.370,00         645.915,00 

Totaal  299.650,00  306.240,00  301.480,00  333.540,00  342.750,00      1.583.660,00 

2,SAMENWERKINGEN

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal                   -                     -                     -                     -                     -                            -   

3. LOKAAL KANTOOR

Investering         1.000,00         5.000,00       30.000,00                    -                      -              36.000,00 

Werking       23.325,00       41.200,00       41.700,00       42.250,00       40.001,24         188.476,24 

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal     24.325,00     46.200,00     71.700,00     42.250,00     40.001,24         224.476,24 

4. HOOFDZETEL

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking         5.000,00       10.000,00                    -         10.000,00                    -              25.000,00 

Personeel       66.160,00     101.520,00     106.640,00     103.440,00       82.100,00         459.860,00 

Totaal     71.160,00  111.520,00  106.640,00  113.440,00     82.100,00         484.860,00 

TOTAAL OK

Investering       25.265,00       24.600,00       47.920,00       13.210,00       20.680,00         131.675,00 

Werking     185.645,00     216.020,00     201.170,00     233.010,00     219.701,24      1.055.546,24 

Personeel     184.225,00     223.340,00     230.730,00     243.010,00     224.470,00      1.105.775,00 

Totaal  395.135,00  463.960,00  479.820,00  489.230,00  464.851,24      2.292.996,24 

totaal K03P01 AMR       78.650,00       89.490,00       90.070,00       90.540,00       90.470,00         439.220,00 

totaal K03P02 

DIOBASS
      65.000,00       66.000,00       66.010,00       68.700,00       68.700,00         334.410,00 

totaal K03P03 

INADES BURKINA 

FASO

    156.000,00     150.750,00     145.400,00     144.300,00     143.600,00         740.050,00 

totaal K03P04 nieuw                    -                      -                      -         30.000,00       39.980,00            69.980,00 

                         -   

                         -   

                         -   

                         -   

                         -   

                         -   

Total Partners :  299.650,00  306.240,00  301.480,00  333.540,00  342.750,00      1.583.660,00 

Total samenwerking 

totaal 

samenwerkingen

Investering     25.265,00     24.600,00     47.920,00     13.210,00     20.680,00         131.675,00 

Werking  185.645,00  216.020,00  201.170,00  233.010,00  219.701,24      1.055.546,24 

Personeel  184.225,00  223.340,00  230.730,00  243.010,00  224.470,00      1.105.775,00 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 395.135,00        463.960,00        479.820,00        489.230,00        464.851,24        2.292.996,24              

Investering

Werking

Personeel

Totaal STUDIO GLOBO

2017 2018 2019 2020 2021  Algemeen Totaal 

Operationele kosten Broederlijk Delen

Partners

Samenwerkingen

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK BURKINA FASO K03 Burkina Faso - BROEDERLIJK DELEN

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK BURKINA FASO K03 Burkina Faso - STUDIO GLOBO
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6.4 K03 BURKINA FASO – MOTIVATIE TEN AANZIEN VAN DE DAC-CRITERIA 
 
6.4.1 K03 BURKINA FASO – Beschrijving van de relevantie 
 
Het programma in Burkina Faso sluit aan bij de Wet op de Internationale Samenwerking en meer bepaald Art. 
3: “De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft de duurzame menselijke ontwikkeling als algemene 
doelstelling en onderneemt daartoe acties die bijdragen tot duurzame en inclusieve economische groei voor 
een verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in de ontwikkelingslanden en tot hun sociaal-
economische en sociaal-culturele ontwikkeling, teneinde de armoede, uitsluiting en ongelijkheid uit te bannen. 
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking beoogt in dit kader eveneens de capaciteit van de partners inzake 
ontwikkeling op alle niveaus te versterken”. Het programma draagt bij tot het prioritaire thema 
maatschappijopbouw (Art 11 § 1). 
 
De specifieke doelstelling van het programma in Burkina Faso dat wordt uitgevoerd in Noord Burkina schrijft 
zich in 3 strategische doelen van het GSK in. Hieronder lichten we toe hoe de programmaresultaten bijdragen 
aan de strategische doelen.  
 

Programma Strategische doelen GSK 

K03 Burkina Faso CSC 1 : Promouvoir,  avec la participation des femmes et des jeunes, un secteur 
agricole performant, durable et basé sur l’agriculture familiale au sein d’une 
économie rurale inclusive et assurer la sécurité alimentaire. 
CSC 2 : Promouvoir les dynamiques émergentes, notamment celles intégrant la 
participation des femmes et des jeunes, pour une prise en compte des questions 
environnementales et la gestion des ressources naturelles par les organisations 
communautaires, les autorités décentralisées et les pouvoirs publics. 
CSC 5 : Améliorer les capacités de maîtrise concertée du territoire pour un accès 
adéquat de la population, et en particulier des femmes, à la citoyenneté et aux 
biens et services publics en particulier de proximité. 

 
Het zwaartepunt van het programma ligt bij CSC1. We dragen bij aan dit strategisch doel via 4 resultaten, die 
elk een onderdeel van het doel beogen. In resultaat 1 - voedselsoevereiniteit -  van het programma ligt de focus 
op duurzame productie van gezond, gevarieerd en kwaliteitsvol voedsel. Naast verhoging van de productie 
wordt ook gewerkt aan diversificatie van de productie en verhoging van de kwaliteit. Daarnaast is er aandacht 
voor duurzame toegang tot en controle over productiefactoren zoals grond, water en zaden. In resultaat 2 - 
Inkomen- werken we aan de verhoging van inkomen door het opstarten en/of verbeteren van economische 
activiteiten (vooral van vrouwen), het verwerken en verkopen van landbouwproducten. Door diversifiëring van 
het inkomen zijn huishoudens weerbaarder voor tegenslagen bij één van hun activiteiten. Resultaat 3 - sociale 
cohesie - wil de persoonlijke ontplooiing van alle leden van een familie bevorderen. Er wordt met gezinnen 
gewerkt aan meer democratische beslissingsprocessen, waarbij ook de vrouwen en jongeren een stem krijgen 
en de opbrengst uit arbeid ten goede komt aan samen afgesproken doelen en iedereen kans op ontplooiing 
krijgt. Sensibilisering rond sociale rechten en ontwrichtende praktijken neemt hier ook een belangrijke plek in.  
 
Er is ook aandacht voor participatie van vrouwen en jongeren aan het verenigingsleven, en het opnemen van 
verantwoordelijke functies in hun organisaties. In resultaat 6 - beleidsbeïnvloeding - werken alle partners 
samen aan de promotie van agro-ecologische voedselsystemen als waardig alternatief en aan lobbywerk rond 
toegang tot grond. In de resultaten gelinkt aan CSC1 worden verschillende synergiën uitgewerkt met andere 
(Belgische) CMO-IA.  
 
Resultaat 4 – milieubeheer – draagt bij aan CSC 2. Op niveau van huishouden, basisorganisaties en 
gemeenschappen wordt gewerkt aan het herstel en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (grond, 
water, vegetatie, zaden), in samenspraak met lokale overheden. Resultaat 5 en resultaat 6 dragen ook bij aan 
deze CSC, op vlak van deelname van CMO’s aan overlegstructuren met (lokale) overheid en het opvolgen van 
de uitvoering van de afgesproken beheersplannen en beleid beïnvloeding rond de schadelijke impact van 
mijnbedrijven op het milieu en het levensonderhoud van de lokale gemeenschappen.  
 
Aan CSC 5 dragen we bij via resultaat 5 – versterking rurale organisaties en resultaat 6 – beleidsbeïnvloeding.  
Lokale CMO’s worden versterkt zodat ze de belangen van hun leden kunnen verdedigen, in overleg kunnen 
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gaan met de overheid en deze ook kunnen interpelleren. Ook de lokale verkozenen worden versterkt zodat zij 
de verantwoordelijkheden die door de centrale overheid naar het lokale bestuur worden gedelegeerd kunnen 
opnemen. De versterkte CMO’s en partners worden ondersteund om de context te analyseren en stevige cases 
op te bouwen om het beleid op verschillende niveaus (lokaal tot (inter)nationaal) te beïnvloeden rond de 
thema’s van het programma, o.a. recht op grond, mijnbouwproblematiek, boerenzaden, agro-ecologie en 
familiale landbouw. In dit resultaat worden verschillende synergiën uitgewerkt met andere (Belgische) CMO-IA.  
 
Resultaten 7- capaciteitsversterking - en 8 - samenwerking - zijn transversaal en dragen bij aan de 3 
strategische doelen.  
 
Gender werd niet als een apart strategisch doel opgenomen in de GSK, maar is wel een belangrijk thema in ons 
programma. We vertrekken voor alle acties vanuit een rechtenbenadering en gender wordt enerzijds 
gemainstreamd doorheen het hele programma. Anderzijds zijn er heel wat activiteiten met een specifieke 
focus op vrouwen om hun sociale en economische positie in de maatschappij te verbeteren. 
 
De strategische doelen in het GSK waaraan dit programma bijdraagt, werden opgemaakt door de Belgische 
CMO-IA om een antwoord te bieden aan de uitdagingen die zij, samen met hun lokale partnerorganisaties in 
Burkina Faso hadden geïdentificeerd in de Gemeenschappelijke Context Analyse (GCA). Beide (GCA en GSK) 
werden goedgekeurd door DGD. 
 
Het programma werd op participatieve wijze uitgewerkt met partners en doelgroepen. De noden en 
mogelijkheden waarop wordt ingespeeld werden door de doelgroepen en partners geïdentificeerd en 
geprioriteerd. De voorgestelde benaderingen om de resultaten te realiseren zijn gestoeld op onderzoek, 
ervaring en terreinkennis van de betrokken actoren. Het geheel van de resultaten wordt opgevolgd door een 
set indicatoren die door het PME team worden opgevolgd in samenwerking met de partners. Een deel van de 
indicatoren wordt ook in dit dossier gebruikt om de vordering van de resultaten op te volgen. 
Tot slot gaat het programma in op enkele elementen die ook beleidsprioriteiten van DGD zijn: gender is als 
transversaal thema’s opgenomen in de resultaten, net als mensenrechten. Naast transversale aandacht zijn er 
ook genderspecifieke initiatieven om de sociale en economische positie van vrouwen (en jongeren) in de 
maatschappij te verbeteren. Milieu werd als resultaat opgenomen in het programma, en is transversaal ook 
aanwezig in alle acties rond landbouw, gezien onze keuze voor agro-ecologie en duurzaam beheer van 
natuurlijke hulpbronnen. Het beleid van Broederlijk Delen m.b.t. familiale landbouw sluit aan op de landbouw 
strategienota van DGD.  
 
Digitalisering is een strategie die aan belang wint bij onze partners. Er wordt o.a. gewerkt met een SMS-
informatiesysteem om boeren te informeren over marktprijzen voor sesam. Partners maken steeds meer 
gebruik van online platformen om gegevens te delen, over hun resultaten te communiceren en deel te nemen 
aan netwerken. De sociale media spelen een belangrijke rol voor (politieke) mobilisatie van de jeugd.  
 
 
6.4.2 K03 BURKINA FASO – Beschrijving van de doeltreffendheid 
 
De resultaten van het programma dragen bij tot de realisatie van verschillende gemeenschappelijke 
benaderingen gelinkt aan 3 strategische doelen in het GSK. Hieronder wordt verduidelijkt hoe het programma 
van Broederlijk Delen bijdraagt aan de benaderingen. Het programma bouwt verder op vorige programma’s en 
wordt uitgevoerd door partners waarmee we reeds eerder samenwerkten. De doeltreffendheid van hun 
interventies werd in het verleden al bewezen.  
Voor de samenhang en doeltreffendheid van het geheel verwijzen we ook naar de ToC in 3. waar we uitleggen 
hoe we resultaten willen bereiken, en hoe het bereiken van de resultaten leidt tot het bereiken van de 
specifieke doelstelling. Voor de concrete synergiën verwijzen we naar 6.6. 
 

Resultaat programma Gezamenlijk strategisch doel Gezamenlijke 
benadering 

K03-R01 voedselsoevereiniteit CSC 1-  familiale landbouw & inclusieve 
economie 

1A,1B, 1C 

K03-R02 inkomen CSC 1-  familiale landbouw & inclusieve 
economie 

1D, 1E, 1F 
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K03-R03 persoonlijke ontwikkeling CSC 1 -  familiale landbouw & inclusieve 
economie 

1C, 1F 

K03-R04 milieubeheer CSC 2 – milieu/natuurlijke hulpbronnen 2F 

K03-R05 versterking rurale organisaties CSC 1 & 5  - burgerschap en goed bestuur 1G, 1H, 5A, 5B, 5E 

K03-R06 beleidsbeïnvloeding CSC 1, 2, 5 1G, 1H, 2D, 5D 

K03-R07 Capaciteitsversterking van 
partners 

CSC  1,2,5 Alle benaderingen 

K03-R08 Samenwerking binnen het 
programma en multi-actorenbenadering 

CSC  1,2,5 Alle benaderingen, 
vooral 1H, 2D, 5D, 5E 

 
De streekprogramma’s dragen bij tot verschillende benaderingen van de GSK. Het zwaartepunt van het 
programma ligt bij CSC 1 – landbouw en inclusieve economie. Samen met onze partners promoten we de 
omschakeling naar en uitbouw van een duurzaam voedselsysteem, gebaseerd op een diversifieerde familiale 
landbouw en geïnspireerd door agro-ecologie. We werken op niveau van gemeenschappen en groepen 
enerzijds en families/individuen anderzijds. 
 
Om het schaarse water van het regenseizoen optimaal te benutten, stimuleren partners het gebruik van 
speciale zaai- en planttechnieken zoals zaï, demi-lunes, enz. (1A), naast compostering en agro-forestry en 
gewasbescherming met natuurlijke producten – middels actie-onderzoek door boeren. Ook lokaal zaaigoed 
verbeteren en werken aan toegang tot productiefactoren voor allen (1A, 1H) zijn hier belangrijk. We werken 
met boerenorganisaties rond het verbeteren van de sesam en niébé filières (1C). Deze marktgewassen zorgen 
voor inkomen, maar ook voor diversiteit in de voeding van de boeren en verbeteren de vruchtbaarheid van de 
bodems waarop ze geteeld worden (niébé = stikstof fixeerder) (1A). Niet alleen de productie van de teelten 
wordt gediversifieerd (1D) en verbeterd, ook de vermarkting (gezamenlijk, stockage, sms-informatie) en 
verwerking worden geoptimaliseerd (1D – 1E). In de verwerking van deze gewassen is een belangrijke rol 
weggelegd voor de vrouwen, die zo extra inkomen krijgen uit hun economische activiteit. Door verkoop van 
verwerkte producten wordt een grotere meerwaarde gecreëerd voor de boeren en hun gemeenschappen (1F).  
 
Om de lokale economie te stimuleren en perspectieven te bieden voor (arme) vrouwen en jongeren, worden ze 
begeleid bij de opstart of verbetering van hun micro-onderneming (1E). Ze krijgen een opstartkapitaal of 
toegang tot krediet, de nodige vorming en intensieve begeleiding (alleen of in groep) (1F). Weerbaarheid van 
gemeenschappen wordt verhoogd door systemen zoals warrantage en graanbanken, waar boeren graan 
kunnen stockeren in ruil voor krediet, of in de “période de soudure” graan kunnen kopen in kleine 
hoeveelheden, aan lagere prijzen dan de marktprijs (1B). De benadering “vie de bon ménage” die door één van 
de partners werd uitgewerkt en via het programma ook door andere partners werd opgenomen, wil de dialoog 
tussen de leden van een huishouden stimuleren en meer inspraak en beslissingsmacht geven aan vrouwen en 
jongeren in het gezin (1C), zodat iedereen zich op eigen manier kan ontplooien. Via inspraak binnen het gezin 
en door de sensibilisering rond hun rechten en sociale kwesties, wordt het voor vrouwen en jongeren ook 
gemakkelijker om inspraak op te eisen in de gemeenschapsstructuren, en ook gehoord te worden (1F). 
 
CSC 2 – milieu en beheer natuurlijke hulpbronnen: Rond dit transversale thema wordt in het programma 
specifiek gewerkt in resultaat 4. Via het uitvoeren van een breed gamma aan erosie bestrijdende werken en 
herbebossing worden gedegradeerde gronden weer vruchtbaar gemaakt en dorpen en velden beschermd 
tegen de kracht van het water tijdens het regenseizoen (2F). Ook wordt er met lokale structuren en 
autoriteiten gewerkt aan gemeentelijk beheer van gedeelde natuurlijke hulpbronnen (2F). De bevolking wiens 
land bedreigd wordt door de komst van (semi)industriële goudmijnen wordt gesensibiliseerd over haar rechten 
zodat ze die kan verdedigen tijdens dialoogmomenten met de (lokale) overheid (2D). 
 
CSC 5 – burgerschap & goed bestuur: lokale verkozenen worden gevormd rond de wetten met betrekking tot 
grondrechten (5A) en rechten en plichten die betrekking hebben op hun niveau van verantwoordelijkheid (5B). 
De lokale bevolking, jongeren in het bijzonder, krijgen informatie en onderricht die hun ontwikkeling en het 
welzijn van de gemeenschap aanbelangen (vb rond gender, socio-economische rechten, straffeloosheid) (5A). 
Ze worden gemobiliseerd en ondersteund om eisenplatformen op te richten waarlangs ze in dialoog kunnen 
treden met de overheid en hun eisen kunnen kenbaar maken/afdwingen (5D). Basisorganisaties worden 
versterkt in hun democratisch bestuur en leren hun bezorgdheden kenbaar te maken tijdens constructieve 
dialoogmomenten met andere groepen uit de civiele maatschappij (5E). Door netwerking en samenwerking 
vormen ze strategische allianties om van elkaar te leren en hun eisen kracht bij te zetten. Onderwerpen 
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waarrond gelobbyd wordt zijn toegang tot kwaliteitsvolle boerenzaden, promotie van agro-ecologie, 
grondrechten en de mijnbouwproblematiek (5D). 
 
 
6.4.3 K03 BURKINA FASO – Beschrijving van de duurzaamheid 
 
De duurzaamheidsstrategie van Broederlijk Delen wordt samengevat onder het label “FIETS plus exit” 
(Financiële, Institutionele, Ecologische, Technische en Sociale duurzaamheid). 
 

IMPACT 
Het programma beoogt verbeterde levensomstandigheden van rurale gemeenschappen door bevordering van 
economische activiteiten op huishoudniveau en door verbeterde verzekering van belangen en rechten. De 
impact wordt geoptimaliseerd door een betere afbakening van de interventiegebieden en processen die 
ondersteund worden, en door de nauwere samenwerking tussen partners en met andere actoren (bv. met 
lokale overheden of andere donoren en hun programma’s/partners). Zo worden binnen een bepaald gebied, 
strategieën van investering in duurzame familiale landbouw, organisatieversterking en rechtenverzekering 
gecombineerd, evenals lokale en nationale interventies, wat de impact vergroot. De aandacht die wordt 
besteed aan versterking van lokale sociale actoren, moet bijdragen tot het blijvende karakter van de impact. 

FINANCIELE DUURZAAMHEID 
Bij partnerorganisaties van het type federaties en/of coöperaties van producentengroepen, die mede 
gefinancierd worden door ledenorganisaties en/of zelf een commerciële tak hebben, kan de ontwikkeling van 
de partnerorganisatie leiden tot progressieve financiële autonomie. Bij partners die lokale NGO zijn en 
diensten verlenen aan reeds ontwikkelde basisorganisaties, werken we eraan dat deze basisorganisaties op 
langere termijn zelf gaan bijdragen in de kost van de interventies.  
 
Broederlijk Delen faciliteert toegang van partners tot lokale subsidiëring, waar dit mogelijk is. In regel zal 
Broederlijk Delen de financiering van een partner stopzetten als deze niet meer betekenisvol is in het totale 
budget van een partner, tenzij de partner strategisch belangrijk is voor het politiek werk in het programma. De 
ondersteunde partners zijn dus organisaties waarvan de sociale functie en meerwaarde het enerzijds niet 
toelaat om de werking door eigen inkomsten te bekostigen, anderzijds ondersteuning verdienen door de 
gemeenschap, inclusief door de internationale civiele samenleving. In de mate dat de socio-economische 
situatie van doelgroepen verbetert, impliceert dit financiële duurzaamheid.  

INSTITUTIONELE DUURZAAMHEID 
Met de capaciteitsversterking van partnerorganisaties beogen we institutionele duurzaamheid en algemener 
de versterking van de civiele samenleving. Het gaat zowel over beheers- en financieel-administratieve 
capaciteiten als over leiderschap en soft skills, volgens het “5 Core Capacities” model (zie vrije bijlage bij het 
Komyuniti programma). Een deel van de institutionele versterking verloopt via de gemeenschappelijke 
activiteiten en de gemeenschappelijke planning, uitvoering en opvolging van het programma. Een sterke 
civiele samenleving garandeert dat de ondersteuning en de belangen van de doelgroepen blijvend behartigd 
worden, en dat door socio-politieke beïnvloeding toegewerkt kan worden naar inclusieve ontwikkeling. 

ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 
De bevordering van duurzame, zo mogelijk agro-ecologische landbouw, en de duurzame omgang met de 
natuurlijke hulpbronnen, inclusief het toepassen van herstelmaatregelen, maken integraal deel uit van het 
beleid familiale landbouw van Broederlijk Delen. Milieubehoud is in die zin niet enkel een transversaal thema, 
maar een intrinsieke dimensie van de resultaten inzake rurale ontwikkeling. Dit is cruciaal in dit Sahelland  en 
maakt deel uit van de specifieke doelstelling. Het is verweven in het hele programma, en vormt de essentie 
van de resultaten 1, 4 en 6.  

TECHNISCHE DUURZAAMHEID 
In geval de capaciteitsversterking ook specifieke technische competenties betreft, zoals in het geval van agro-
ecologie, verzekeren we de kennisopbouw van het personeelsteam van de partnerorganisaties. Wat betreft de 
vorming van doelgroepen, zien we er op toe dat die leidt naar effectieve competenties van de gevormde 
personen die ook in de praktijk worden gebracht. 

SOCIALE DUURZAAMHEID 
Eigen aan de aanpak van Broederlijk Delen is dat we economische rurale ontwikkeling nooit geïsoleerd 
benaderen, maar kaderen in samenlevingsopbouw. We investeren in de organisatieontwikkeling van 
doelgroep organisaties en in een bloeiend gemeenschapsleven, en het realiseren hiervan achten we bepalend 
voor het succes. Tot de beoogde sociale ontwikkeling behoort ook de bevordering van socio-politieke 
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participatie van doelgroepen, en de verdediging van hun rechten en belangen op lokaal en nationaal niveau. 
Bevordering van gendergelijkheid en betrokkenheid van jongeren in rurale ontwikkeling vormen een 
transversale as, en afhankelijk van de context krijgen ook andere vormen van diversiteit aandacht. 

EXITSTRATEGIE 
Het exit beleid van Broederlijk Delen is bepaald, en bevat de procedures bij afbouw van landen, streken en van 
de samenwerking met individuele partnerorganisaties. Elk streekprogramma heeft zijn levenscyclus. 
Het programma in Burkina Faso is aan zijn 2

de
 cyclus toe. Het doorliep een eerste fase in 2014-2016 en werd 

uitgewerkt met een visie voor 10 jaar. Bij de uitwerking van dit dossier werd het programma bijgestuurd (er 
werd een resultaat rond beleidsbeïnvloeding toegevoegd), om de vooropgestelde verandering te kunnen 
realiseren; De programmaperiode 2017-21 zal toelaten om de beoogde verandering in grote mate te 
realiseren. De eindevaluatie van de periode 2017-21 zal bepalend zijn voor de toekomst van dit programma, 
met heroriëntering of afbouw in de daarop volgende periode. De tussentijdse evaluatie wordt gebruikt voor 
eventuele verdere bijsturing in functie van de beoogde doelen.  
 
Binnen het streekprogramma werken partners wel met exit scenario’s ten aanzien van de doelgroep. Partners 
(o.a. AMR, Diobass, UGNK…) starten intensieve begeleidingsprocessen met een deel van de doelgroep (vb, 
economische activiteiten voor vrouwen, actie-onderzoek, “vie de bon ménage”…), die na 2 à 4 jaar worden 
afgebouwd en afgerond, waarna een ander deel van de doelgroep aan bod komt. De doelgroep is tegen dan 
veerkrachtig genoeg om op eigen kracht verder te werken, of klaar voor een volgende stap richting 
economische of sociale ontwikkeling die aangepaste ondersteuning vraagt. Andere partners zijn 
ledenorganisaties wiens doel het is diensten te leveren aan hun leden en hun belangen te verdedigen. Ook zij 
werken soms met specifieke projecten voor leden, die ook beperkt zijn in tijd en afgebouwd worden.  
In geval van een exit wordt een afbouwscenario uitgetekend zowel voor de partnergroep collectief als voor 
individuele partners. Dit afbouwscenario duurt twee of drie jaar, waarbij de partnerfinanciering door 
Broederlijk Delen geleidelijk aan vermindert en waarbij voorzien wordt in extra capaciteitsversterking met het 
oog op verzelfstandiging en in bemiddeling voor het bekomen van alternatieve financiering. Nav krimpende 
budgetten werd beslist om in de loop van dit programma de samenwerking met Diobass af te bouwen. In het 
optimale scenario wordt samenwerking tegen 2021 beëindigd. Bij extra besparingen zal de afbouw 
bespoedigd worden tot ten vroegste 2019.  Dit laat Diobass toe om de behaalde resultaten duurzaam te 
maken en de producten van het actie onderzoek te delen binnen het programma. 

 
 
6.4.4 K03 BURKINA FASO – Beschrijving van de doelmatigheid 
 
Broederlijk Delen tracht de schaarse middelen zo strategisch en zorgzaam mogelijk in te zetten en past dit 
principe ook toe bij de beleidsdialoog met de partnerorganisaties en de financiële opvolging van hun acties. 
 
PERSONELE SAMENWERKING 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
Broederlijk Delen heeft in de partnerlanden geen “landenkantoren”. Wel wordt een lokale vertegenwoordiger 
ingezet (één voltijdsfunctie). De lokale vertegenwoordiger moet volop kunnen interageren met het team in 
Brussel en moet de nodige objectiviteit tav de partners en de context kunnen bewaren. We kiezen daarom 
steeds voor een expat. Het mandaat van een lokale vertegenwoordiger is standaard tot zes jaar met 
uitzonderlijke verlenging tot negen jaar. De lokale vertegenwoordiger heeft volgende taken: dialoog met en 
begeleiding van individuele partnerorganisaties; begeleiding in samenwerking met partnerorganisaties van de 
collectieve processen in verband met (streek)programma’s; coördineren van CV processen en aansturen van 
coöperanten en consultants; bevordering van synergie onder partners en met andere actoren; 
vertegenwoordiging van Broederlijk Delen in het land, inclusief voor opvolging van het GSK. 

COOPERANTEN ALGEMEEN 
We zetten coöperanten in voor capaciteitsversterking van meerdere partnerorganisaties in een werkgebied of 
met het oog op een bepaalde expertise. Ze begeleiden lange termijn veranderingsprocessen. Om die reden 
zijn ze medewerkers van Broederlijk Delen met een verlengbare arbeidsovereenkomst van telkens twee jaar. 
Dit is gezien de duur kostefficiënter en doeltreffender dan consultancy (op consultants wordt wel beroep 
gedaan voor korte termijn opdrachten). Om bepaalde gewoonten en werkwijzen in vraag te stellen en te 
helpen veranderen, zijn  een externe blik en andere culturele achtergrond vaak een voorwaarde. Coöperanten 
zijn daarom internationale medewerkers van Broederlijk Delen ongeacht het land van afkomst (maar met 
uitzondering van het partnerland zelf).  
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De invulling van de functie wordt overlegd met de partnerorganisaties en is steeds complementair ten 
opzichte van de competenties waarover partners en LV beschikken of door aanwerving kunnen beschikken. 
Afhankelijk van het land kunnen aanvullende technische competenties nodig zijn (zoals agro-ecologie 
landbouw, milieubeheer, coöperatieven). Waar het gaat over beleidswerk en rechtenverdediging, wordt de 
doeltreffendheid van de partners en sociale organisaties vergroot door de steun van de internationale civiele 
samenleving, middels de inzet van de coöperant. Coöperanten dragen steeds bij tot de 
organisatieontwikkeling en strategische aanpak van partner-organisaties, waarbij de externe blik die ze 
aanbrengen de doeltreffendheid vergroot (zie ook de aanbevelingen van de evaluatie personele 
samenwerking in de vrije bijlage bij het Komyuniti programma). 

COOPERANT  
Een coöperant zal ingezet worden rond organisatieversterking. De inzet ligt in het verlengde van een inzet in 
het programma 2014-16, waardoor processen van institutionele versterking van partners verder afgerond 
kunnen worden. De focus van de ondersteuning zal voor het komende programma echter verschuiven naar de 
bevordering van de autonomie van partnerorganisaties: zowel in termen van legitimiteit en goed bestuur, als 
financiële autonomie en externe allianties/ netwerken. Op het niveau van het programma zal deze coöperant 
voornamelijk uitwisseling en wederzijds leren stimuleren en  partners helpen om mechanismen uit te werken  
die de duurzaamheid en autonomie van de samenwerking bevorderen. Daarnaast ondersteunt de coöperant 
het luik beleid beïnvloeding van het programma, vooral wat betreft de doeltreffendheid van de samenwerking 
en de bewegingsopbouw rond thema’s. De coöperant is in de eerste plaats een coach met ervaring in 
begeleidingsprocessen organisatieversterking; Voor de meer technische ondersteuningen kan de coöperant 
lokale expertise inhuren via consultants (vb. rond strategieën voor  beleid beïnvloeding  of financieel beheer).  

VRIJWILLIGERS 
Vrijwilligers worden ingezet voor vast omlijnde taken van capaciteitsversterking van partnerorganisaties, op 
basis van hun expertise, voor de duur van enkele maanden tot een jaar. Vrijwilligers vertegenwoordigen de 
beweging Broederlijk Delen en vervullen steeds ook een brugfunctie naar de werking in België. Vanaf mei 
2017 zal een vrijwilliger gedurende een jaar de partners versterken in hun gezamenlijke beleidsbeïnvloeding. 
Hiervoor zullen goed onderbouwde case studies uitgewerkt worden en helpt de vrijwilliger met het creëren 
van een digitaal platform om gemakkelijk informatie uit te wisselen, te delen en aan te vullen.  

 
VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING OPERATIONELE KOSTEN 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
De verloning van lokale vertegenwoordiger past in het algemeen personeelsbeleid van Broederlijk Delen. De 
personeelskost wordt begroot op basis van de gemiddelde kost per persoonsmaand van lokale 
vertegenwoordigers in de jaren 2015-2016, met een jaarlijkse indexering van 1%. De werkingskosten betreffen 
bureelkosten, communicatie, verplaatsingen en veldwerkkosten. 
Investeringen kunnen voorzien worden bij de inzet van een nieuwe lokale vertegenwoordiger of wanneer 
vervanging van het dienstvoertuig (voorzien voor 2019) of van informatica noodzakelijk blijkt. 

COOPERANT 
De verloning van coöperanten werd herzien, zodat ze beter past in het algemene personeelsbeleid van de 
organisatie. Ze wordt begroot op basis van de gemiddelde kost per persoonsmaand die licht hoger ligt dan in 
de periode  2014-2016, met een jaarlijkse indexering van 1%. De werkingskosten betreffen eventueel 
bureelkosten, communicatie, verplaatsingen en veldwerk kosten. Investeringen kunnen voorzien worden voor 
informatica of een verplaatsingsmiddel. 

GROEPSWERK 
De actie Groepswerk betreft de werkingskosten voor het organiseren van partnerseminaries, vorming van 
medewerkers van partnerorganisaties, facilitering van deelname aan vormingen georganiseerd door derden, 
en uitwisselings- en leerbezoeken tussen partnerorganisaties en tussen doelgroepenorganisaties. Het gaat hier 
over de interne synergie en complementariteit binnen het programma. 

INVESTERINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
Uitrusting van doelgroep (uitrusting warrantage centra en boerenwinkeltjes, klein landbouwmateriaal) 
aankoop van ICT-materiaal (laptops, printers, video projector, scanner, photocopier), geluidsinstallaties, 
kantoormiddelen, en enkele motorfietsen. 

WERKINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
Werkingskosten vormen een belangrijk deel van de kosten. Het gaat om transportkosten, aankoop van 
materialen gelinkt aan het interne functioneren van de organisatie enerzijds, en anderzijds kosten voor 
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trainingen, bijeenkomsten, landbouwmaterialen, voorlichtingsmaterialen etc. om de activiteiten voor en door 
de doelgroep te realiseren. 

PERSONEELSKOSTEN VAN PARTNERS 
Gezien de aard van het werk (begeleiden, vormen …) vormt de personeelskost procentueel vaak een grote 
kost. Het programma betaalt enerzijds het personeel dat vrijgesteld is voor de uitvoering van projecten binnen 
het kader van het programma (totaal 16 VTE) en bij de meeste organisaties ook een deel van de 
overheadkosten (coördinatie, boekhouding, administratie – totaal 10 VTE) 
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6.5 K03 BURKINA FASO – BESCHRIJVING VAN DE PARTNERSCHAPSSTRATEGIE 
 

TYPE PARTNERS 
In Burkina Faso werken we samen met 7 partnerorganisaties die elk hun eigen expertise en werkmethodes 
hebben. Het collectief van partners heeft de expertise nodig om antwoorden te bieden op de problematiek in 
het werkingsgebied. We werken samen met 3 types partners: basis (leden)organisaties (ADIF, UGNN, UGNK), 
vooral actief in de landbouwsector, NGO’s die diensten leveren en ondersteuning bieden aan de 
georganiseerde doelgroep (AMR, DIOBASS, INADES), en netwerk ledenorganisaties (ODJ) die een sterk focus 
hebben op uitwisseling, belangenverdediging en beleidsbeïnvloeding. We hebben een mooie balans tussen 
deze types organisaties in het programma, die elkaar goed aanvullen. De nauwe samenwerking met de directe 
doelgroep verhoogt de relevantie en pertinentie van het programma.  
 
Voor de NGO’s is de aanwezigheid van de basisorganisaties en afdelingen van netwerken op het terrein een 
verrijking omdat ze zo nog meer inzicht krijgen in de problematiek waarmee deze organisaties en hun leden 
worstelen. Omgekeerd zijn de NGO’s veel bereikbaarder geworden voor de basis- en netwerkorganisaties en is 
de samenwerking tussen de verschillende types organisaties versterkt.  

COHERENTIE VAN HUN SELECTIE IN FUNCTIE VAN PROGRAMMA EN GSK 
Doorslaggevende argumenten bij de selectie van partners zijn: gedeelde waarden en visie, specifieke 
thematische of methodologische expertise, aanwezigheid op en kennis van het terrein, rol binnen de civiele 
samenleving (netwerken, …). We streven naar een goede mix van actoren, die enerzijds sterke expertise 
hebben rond een bepaald thema, en anderzijds een sterke lokale verankering, beide nodig om de doelen van 
het programma en GSK te realiseren. Vooral waar samenwerking met de lokale overheden wordt beoogd is de 
lokale verankering van cruciaal belang. Organisaties met een sterke lokale reputatie kunnen toegang krijgen 
tot beleidsorganen en samenwerking faciliteren voor andere organisaties die technische expertise aanbrengen 
maar lokale verankering missen.  
 
We streven in het programma naar een goede mengeling van de nodige expertise, in het bijzonder: 

- Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (UGNN, UGNK, UGNN, INADES) 
- Agro-ecologie en duurzame landbouw (INADES, UGNK, DIOBASS) 
- Micro-ondernemerschap (AMR, ADIF, INADES) 
- Actie-onderzoek (DIOBASS, UGNK, UGNN) 
- Jongeren (ODJ, AMR) 
- Vrouwen & gender (ADIF, UGNK, 
- Burgerschap & goed bestuur/ decentralisering  (INADES, AMR, ODJ) 
- Beleid beïnvloeding (ODJ, INADES) 

 
ODJ, de jongerenorganisatie, de jongste partner in het programma, werd geselecteerd omdat alle partners 
constateerden dat het enorm moeilijk was om jongeren te bereiken met hun “normale” aanpak. ODJ 
faciliteert het reflectieproces binnen het programma over hoe de rurale jeugd beter bereikt kan worden en 
hoe hun problemen en aspiraties aangepakt kunnen worden. 

GROEPERING IN (STREEK)PROGRAMMA’S 
In het streekprogramma werken partners met lokale verankering nauw samen met partners met technische 
expertise, lokale overheden en georganiseerde doelgroepen aan de versterking van de civiele maatschappij, 
het herstel en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en het verhogen van de voedselsoevereiniteit en 
inkomen van de bevolking met oog op een waardig leven en ontplooiingsmogelijkheden voor alle gezinsleden.  
Sommige partners hebben een nationaal bereik, vooral zij die ook actief zijn rond beleid beïnvloeding (zie ook 
beleidstekst in vrije bijlage bij het Komyuniti programma).  

AANTAL PARTNERS 
7, er is ruimte voor uitbreiding van het partnerbestand. We denken in eerste instantie aan een partner met 
expertise in agro-ecologie en/of gender. Wegens het steeds belangrijker wordende probleem rond grond en 
goudmijnen, is een partner met kennis over deze problematiek en daaraan gerelateerde sociale kwesties ook 
een optie die onderzocht wordt. Om vernieuwing in het partnerbestand verder te stimuleren werden de 
budgetten van bestaande DGD partners herschikt om een nieuwe partner met DGD financiering op te nemen 
in het programma vanaf 2020, behoudens voldoende financiële middelen.  

GESTRUCTUREERD PARTNEROVERLEG EN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN 
Gezamenlijke planning, opvolging en bijsturing van het programma worden gedaan via partnerbijeenkomsten 
en thematische comités. Aan de regelmatige programmabijeenkomsten worden zo vaak mogelijk 
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terreinbezoeken gekoppeld, waarbij het werk van partners in een gemeente wordt bezocht. Dit soort 
gezamenlijke terreinbezoeken zijn erg leerrijk en zorgen ervoor dat partners elkaars werk beter leren kennen 
en elkaars expertise meer appreciëren.  
 
Daarnaast geeft dit meer duidelijkheid en ideeën over mogelijke samenwerkings-/ uitwisselingstrajecten 
tussen partners onderling: hoe kan de expertise van één partner ingezet worden bij andere partners?  Tijdens 
deze bijeenkomsten worden thema’s uitgediept waarrond gewerkt wordt of die verkend worden in het 
programma. Die thema’s worden door de partners voorbereid, soms wordt een externe consultant ingehuurd. 
Er worden ook afspraken gemaakt voor gezamenlijke vormingstrajecten. Hiervoor worden een coöperant 
ingezet (indien langere leerprocessen), ofwel externe consultants gezocht, of beroep gedaan op de expertise 
van één van de partners. Binnen het streekprogramma is een groep PME bestaande uit medewerkers van de 
partners verantwoordelijk voor de opvolging van de vooruitgang van de programmaresultaten. Indicatoren 
worden opgevolgd mbv gezamenlijk uitgewerkte protocollen en dienen mee om programma bij te sturen. 

DIALOOG MET EN OPVOLGING VAN INDIVIDUELE PARTNERS 
De lokale vertegenwoordiger van Broederlijk Delen, gestationeerd in Ouagadougou, voert regelmatige dialoog 
met de afzonderlijke partners, en waar wenselijk of nodig met meerdere partners samen indien het een 
gezamenlijk belang betreft. Het gaat daarbij om de opvolging van lopende activiteiten, van afgesproken traject 
van capaciteits- en organisatorische verbetering, en van strategische reflectieprocessen. Indien de partner in 
kwestie ook andere donoren heeft voor de activiteitendomeinen die Broederlijk Delen steunt, wordt er ook 
regelmatig met deze donoren overlegd over het functioneren van de partner, strategische (re)oriëntaties en 
noden voor capaciteitsversterking. We besteden daarbij veel aandacht aan transparantie en 
complementariteit, zodat de partner optimaal kan groeien en presteren.  
 
Tevens worden dergelijke ontmoetingen ook gebruikt om ontwikkelingstrends van binnen en buiten 
Broederlijk Delen en de lokale organisaties te bespiegelen, wat de partnerschappen wederzijds versterkt. In 
aanvulling op lokale uitvoering  vindt een jaarlijkse opvolging door de programma verantwoordelijke uit 
Brussel plaats. Deze missies zijn in de eerste plaats van strategisch van aard. 

CAPACITEITSVERSTERKING IN 2017-2021 
Capaciteitsversterking zal ook in volgend programma op 2 sporen worden verder gezet. Individuele 
versterking van partners, enerzijds op basis van een analyse van hun competenties op 5 gebieden, en via een 
op maat gemaakt begeleidingstraject (zie vrije bijlage bij het Komyuniti programma). Anderzijds werken de 
partners naar een institutionele vooruitgang toe via een  gezamenlijke versterking, op basis van kennis hiaten 
aangegeven door de partners, of gedetecteerd door Broederlijk Delen.  
 
Onderwerpen die door de partners naar voor werden geschoven voor capaciteiten versterking, en waarvoor 
expertise en begeleiding voorzien zal worden in het programma 2017-21 zijn : 

- individuele organisatieversterking, met nadruk op streven naar meer autonomie en verbeterd 
intern beheer voor de begeleide partners. De trajecten worden op maat geformuleerd op basis 
van een 5C-analyse.  

- Strategische en technische capaciteiten voor beleidsbeïnvloeding en strategisch netwerken. 
- Mechanismen en capaciteiten voor resultaatgerichte planning, opvolging & bijsturing. 
- Regels en capaciteiten voor transparant en visionair financieel beheer. 
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6.6 K03 BURKINA FASO – BESCHRIJVING VAN SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 
 
Ce chapitre décrit l’opérationnalisation des synergies et complémentarités contribuant à la réalisation de 
l’objectif spécifique du programme. Il traduit les engagements pris dans le CSC Burkina Faso (Chap 3). 
Broederlijk Delen s’engage à collaborer à la dynamique de synergies et complémentarités transversales et 
contribuera à 4 synergies et complémentarités au niveau de 3 cibles stratégiques. Broederlijk Delen comme les 
autres OSC/AI, a prévu des budgets de fonctionnement général afin de pouvoir réaliser différents types de 
dépenses nécessaires dans le cadre des synergies et complémentarités prévu dans ce chapitre. Les coûts 
spécifiques liés aux collaborations bilatérales ou multilatérales ont aussi été budgétisé, notamment dans le 
cadre du dialogue avec les partenaires locaux.  
 
Synergies et complémentarités transversales 
Dans le cadre de l’exercice du CSC, une série de synergies transversales (première section du chapitre 3) à 
caractère informatif et de partage d’expérience ont été prévues entre les OSC/AI. En vue de favoriser les 
échanges et la formalisation de synergies, un cadre d’échange sera créé par les OSC/AI. La gouvernance des 
synergies et complémentarités suivra plusieurs principes qui ont déjà été validé par les OSC/AI : (1) Oxfam-
Solidarité  assurera le lead des OSC/AI  en démarrage de programme (2) le lead OSC/AI sera rotatif tous les ans 
(3) des sous leads seront identifiés pour des taches/thématiques spécifiques (BD et Trias coordonneront par 
exemple les AI/OSC de la cible 1 et 2 du CSC) (4) une réunion OSC/AI  aura lieu au minimum une fois par an à 
Ouagadougou (éventuellement si nécessaire couplé avec une réunion en Belgique) et (5) les OSC/AI 
s’impliqueront dans les échanges coordonnés  avec la CTB et l’ambassade. Davantage de détails seront définis 
lors d’une première rencontre prévue au printemps 2017. A l’agenda, de cette rencontre figurera les synergies 
transversales reprises dans le CSC (notamment: la constitution d’un agenda d’échanges thématiques, la 
collaboration avec la CTB et l’Ambassade; la réalisation de la cartographie des partenaires et des interventions ; 
le parcours d’amélioration du CSC). 
Concernant le CSC Travail Décent, Broederlijk Delen participera avec  les organisations du CSC Travail Décent 
active au Burkina Faso (WSM, ANMC/LCM, UNMS, SOLSOC, IAV, BIS, IFSI-FOS) aux espaces d’échanges 
organisés entre les OSC/AI belges. Lors de ces échanges,  de nouvelles opportunités de complémentarité et de 
synergie pourront se présenter entre des OSC/AI belges du CSC Travail Décent et celles du CSC Burkina Faso. 
Afin d’assurer cette participation, la plateforme de coordination Travail Décent coordonnera les modalités 
d’échange, de communication et de représentativité pour se joindre aux rencontres annuelles.  
 
SYNERGIE SECTEUR RURAL 

Synergie/ 
complémentarité 1 

Partage de  méthodologies/outils/expériences 

Type : Synergies en termes d'échanges d'informations et de partage d’expériences 

Référence CSC : CS/ 
approche : 

Cible 1, 2, 5 (si en lien avec la Cible 1 et 2) 

Objectif Partager les principaux défis, enjeux et évolutions du monde rural en vue du 
développement, de la mise à l’échelle et de la capitalisation d’approches innovantes 

Acteurs principaux 
impliqués  

Autre Terre, BD, Trias, Iles de Paix, Oxfam, VSF,  VECO, SOS Faim, APEFE, Solidagro  

Rôles et devoirs  Les AI/OSC impliqués organiseront de façon biannuelle des rencontres pour partager 
leurs expériences sur des constats, des méthodologies et outils. Les partenaires locaux 
seront parties prenantes de ces rencontres qui permettront de capitaliser les avancées 
et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités dans le secteur rural. 
Le choix des thématiques pourraient être en lien avec des synergies bi/multilatéraux, 
convenus en préparation de ce programme (sur les mêmes cibles). Un lead désigné 
assurera le fonctionnement de la dynamique.. 

Contributions 
matérielles : 

Contributions de toutes les ACNG pour la mise à disposition du matériel nécessaire à 
l’organisation de la rencontre. 

Contributions 
financières : 

Les coûts liés à la participation des ACNG et leurs partenaires (salle, facilitateur,…) sont 
pris en charge au sein de leur budget programme respectif 
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SYNERGIE FONCIER – BOURZANGA - BD 

Synergie/ 
complémentarité 2 

Promouvoir une sécurisation foncière pour le bien des populations et des ressources 
naturelles dans quelques communes pilotes  

Type : Synergie opérationnelle et complémentarité stratégique 

Référence CSC : CS/ 
approche : 

L’ensemble de ces synergies et complémentarités contribuent aux approches 1A, 1D, 
1G, 2F, 5A, 5B, 5E du CSC Burkina Faso. Au-delà des interventions locales, des échanges 
auront lieu entre tous ces AI/OSC pour consolider l’apprentissage autour de ces 
interventions.  

BOURZANGA 

Formulation BD/ 
Bourzanga 

Broederlijk Delen, avec d’autres AI/OSC Belges, va mettre les questions foncières au 
centre des débats dans la gestion communale dans des communes pilotes. En 
s'appuyant sur les options ouvertes par la législation sur le foncier (loi 034-2009 et 034-
2012), les AI/OSC Belges vont travailler sur l’interface entre décentralisation, gestion 
des ressources naturelles et la sécurisation/ gouvernance foncière. Concrètement, à ce 
stade une des communes pilotes d’intervention qui ont été identifiées, concerne 
directement Broederlijk Delen, notamment la commune de Bourzanga.  
Les parties concernées y travailleront sur : 
- La sécurisation foncière pour hommes, femmes, communautés sera le fil rouge à 

travers toute l’intervention (expertise Graf/ Oxfam Solidarité) ; 
- La sensibilisation et la mise en œuvre de techniques de Gestion Durable des Terres 

(GDT) notamment avec les femmes (APEFE, BD, TRIAS) ; 
- La promotion des filières porteuses de produits forestiers non ligneux (PFNL) avec 

les organisations féminines (APEFE, BD, Trias) ; 
- La gestion décentralisée des Ressources naturelles (APEFE) ; 
- La sécurisation des terres spécifiquement pour les femmes (BD, Trias) 

Acteurs principaux 
impliqués  (ACNGS et 
partenaires locaux) : 

BD, Oxfam, APEFE, Trias, GRAF, CN IGMVSS, ADIF, Inades Formation Burkina, FUGCOM-
Bam 

Rôles et devoirs dans 
la commune pilote 
de Bourzanga 
(Formulation BD) : 

Contribution spécifique BD dans la synergie dans la commune de Bourzanga :  
- sensibiliser et renforcer les capacités des populations, et notamment les femmes, 

sur le foncier et sur la GDT ; 
- promouvoir l’implication des femmes dans les filières PFNL porteuses et dans la 

GDT ; 
- accompagner les femmes pour leur participation active et efficace dans les 

concertations au niveau communal concernant la sécurisation foncière/ 
clarification des droits fonciers et la gestion des ressources naturelles à utilisation 
commune. 

Contributions 
financières : 

Participation via budget de chaque ONG avec leurs partenaires (Broederlijk Delen via 
budget ADIF) 

Contributions 
matérielles : 

En fonction des activités pour les ressources humaines et matérielles avec 
mutualisation des moyens 

 
SYNERGIE AGRO-ECOLOGIE BURKINA FASO 

Synergie/ 
complémentarité 3 

Promouvoir les principes et valeurs de l’agro-écologie au niveau national et sous 
régional 

Type Synergie et complémentarité stratégique 

Cible stratégique 
commune  

CS : 1, 2, 5 
Approches : 1a, 1c, 1g, 1h, 2f, 5b, 5d 

Objectif de la 
synergie/ de la 
complémentarité 

Promouvoir au niveau national et sous régional et dans le cadre de  la promotion de 
l’agriculture familiale, les principes et valeurs de l’agro-écologie par des actions de 
plaidoyer, de sensibilisation, et de campagne d’éducation populaire  

Acteurs Impliqués BD, Trias, Autre Terre, IDP, SOS Faim, Solidagro, VECO, TRIAS,  OXFAM 

Rôles, devoirs, 
tâches à remplir 

 Appui aux initiatives des réseaux internationaux comme les Rencontres 
Internationales des Résistances aux OGM (RIR-OGM) et le Collectif Citoyen pour 
l’Agro-Ecologie (CCAE), le mouvement AIAF+10 et/ou leurs membres au niveau 
national (COPAGEN, CNABio, FENOP, CPF, etc.), 
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 La participation active et concertée à des campagnes d’éducation et de 
mobilisation populaire et de plaidoyer auprès des producteurs, grand public et 
autorités (p.ex. Marche contre Monsanto, Mobilisation convergence Eau, Terre, 
Semences, etc.) 

 La contribution à des réflexions stratégiques et appliquées sur la transition agro-
écologique à travers la participation aux conférences, la co-organisation d’ateliers 
thématiques, le partage des supports y compris l’élaboration participative d’une 
charte agro-éocologique, etc. 

 Capitaliser/documenter et diffuser/ promouvoir les bonnes pratiques et 
connaissances agro-écologiques sur le terrain (et au niveau national et régional) 
par la mutualisation des capacités techniques entre les partenaires locaux. 

 Contribuer au renforcement des réseaux existant ; notamment, via la mobilisation 
des ressources financières interne et externe. 

Contribution 
financière 

Participation via budget de chaque ONG avec  leurs partenaires 

Contribution 
matérielle 

Fonction des activités pour les ressources humaines et matérielles avec mutualisation 
des moyens 

 
SYNERGIE SEMENCES PAYSANNES 

Synergie/ 
complémentarité 4 

Promotion de l’accès aux Semences Paysannes de qualité pour contribuer à la 
souveraineté alimentaire des exploitations familiales 

Type Synergie opérationnelle – Synergie d’échanges d’informations - Complémentarité sous 
régionale (BF, ML, SN + Bénin, Togo…) 

CSC et approche du 
CSC liées 

CS : 1, 2 
Approches : 1a, 1c, 1h, 2f,  

Objectif de la 
synergie/ de la 
complémentarité 

Protéger, diversifier, promouvoir et diffuser les semences paysannes de qualité. 

Parties prenantes Les réseaux existants alliés, qui sont actifs dans l’agro-écologie (CNABio, CCAE, 
FENOP…) et/ou spécialisés comme la Coalition Ouest-Africaine pour les Semences 
Paysannes (COASP) 

Acteurs Impliqués Autre Terre, IDP, SOS Faim BD, Solidagro, Trias, COASP, BEDE, 
COPAGEN. … 

Rôles, devoirs, 
tâches à remplir 

Réseautage avec des coalitions/réseaux sur 
cette thématique 
Assurer une veille sur les lois 
semencières/Brevetage au niveau national et 
sous régional 
Répertorier/Multiplier/Echanger/diffuser des 
semences lors de foires nationales et sous 
régionales  
Assurer un plaidoyer ouest africain pour la 
préservation et diffusion des semences 
paysannes adaptées à l’agro-écologie- 
agriculture biologique/agriculture familiale. 
Mener des actions spécifiques contre les 
semences génétiquement modifiés pour 
obtenir un moratoire de 10 ans et suivre son 
application au niveau national/Sous régional 
Mise en place de « maison de semences 
paysannes » 

Participer aux principales activités 
autour de la question de semences 
paysannes avec leurs partenaires.  
Contribuer à diffuser les 
informations pertinentes dans leurs 
réseaux respectifs au niveau 
national et international 
Répertorier/Multiplier/Echanger/diff
user des semences paysannes lors 
de foires nationales et sous 
régionales  
Echange des bonnes pratiques dans 
le domaine de la multiplication de 
semences 
Participer à des actions spécifiques 
contre les semences génétiquement 
modifiés  
 

Contribution 
financière 

Intégré dans les budgets de nos 
partenaires/synergies + 3.600 € via CR/AFO 

Intégré dans les budgets des 
programmes et partenaires 

Contribution 
matérielle 

Mutualisation des moyens inter-acteurs et/ou 
par activité spécifique 

Mutualisation des moyens inter-
acteurs et/ou par activité spécifique 
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SYNERGIE MARAICHAGE AE 

Synergie/ 
complémentarité 5 

Promouvoir l’union de forces des acteurs de maraîchage dans leurs communautés par 
la promotion d’un maraichage agro-écologique dans une dynamique de coopérative 
rentable 

Type : Synergie opérationnelle et complémentarité  

Référence CSC : CS/ 
approche : 

Au niveau des cibles (CH2/CSC-BKF) - CS : 1-Approches : 1a, 1d, 1e, 1f, 2f 
Au niveau des complémentarités et synergies (CH3/CSC-BKF) - Au niveau de la cible 1 
et de ses approches-Approche 1D, 1E 

Objectif visé : Mettre en commun des connaissances, réseaux et forces organisationnelles en facilitant 
les échanges et le partage de connaissances entre des partenaires, en particulier en ce 
qui concerne la production agro-écologique et la commercialisation  des produits 
maraîchers. Ceci pourrait se concrétiser par :  

- des formations communes et partage de connaissances,  
- des stratégies communes ou concertées en termes de commercialisation 

(information sur les prix, stockage, vente groupée, accès au financement, etc.),  
- des échanges et union de forces sur les défis d’inéquité genre au sein des 

organisations, dans le secteur et dans la communauté (sensibilisation, 
négociation/ plaidoyer, etc. Voir aussi « synergie foncier » dans la commune de 
Bourzanga),  

Acteurs principaux 
impliqués  (ACNGS et 
partenaires locaux) : 

ACNGs : BD, Trias, SOS Faim 
Partenaires locaux : ADIF, FUGCOM-Bam, UGPOS, APIL 

Contribution 
financière 

Participation via budget de chaque ONG avec  leurs partenaires 

Contribution 
matérielle 

Fonction des activités pour les ressources humaines et matérielles avec mutualisation 
des moyens 
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Samenwerkingsverband Komyuniti 
Programma 2017-2021 

K04 SENEGAL 

 
 
TOELICHTING WIJZIGINGEN 
 
Het programma wordt in principe uitgevoerd zoals het gepland was, maar wel met een kleinere doelgroep. We 
kiezen voor kwaliteit van het programma boven kwantiteit en behouden de focus op de 6 resultaten tav de 
doelgroep en 2 op partner niveau.  
Volgende wijzigingen zullen toelaten onze doelstellingen te realiseren: 
 

  Besparing op groepswerk, dat in 2017 grotendeels uit eigen middelen wordt betaald 

 De coöperant die normaal gezien midden 2017 zal starten, zal 3 maanden op DGD en 3 maanden op 
EM budget betaald worden in 2017. 

 Alle partners, zowel in DGD als EM financiering krijgen lagere budgetten. Daardoor zal het bereik van 
de partners dalen.  

 De samenwerking met Caritas Kaolack zal afgebouwd worden tegen eind 2019. In de periode 2017-19 
concentreert Caritas zich op de consolidatie van de reeds behaalde resultaten en op de versterking 
van de boerenunies waarmee ze nauw samenwerken. We zoeken uit hoe we Caritas na 2019 nog 
verder kunnen betrekken bij het programma, via een kleiner EM project, of eerder punctueel als 
expert. 

 De aankoop van een voertuig voor Caritas Kaolack werd geschrapt. 

 In 2018 zal het budget voor Symbiose deels betaald worden met eigen middelen.  

 De samenwerking met GRAIM zal in deze programmaperiode afgebouwd worden om ten laatste eind 
2021 volledig te stoppen. 

 
Door de daling van het budget voor de uitvoering van het programma, zal er ook minder ruimte zijn voor het 
engagement in de synergie projecten die werden voorgesteld. Gezien het succes van dit soort samenwerking 
afhangt van de motivatie en beschikbare middelen (zowel qua personeelstijd  als budget) van alle betrokken 
partijen, is het nu nog te vroeg om aan te geven welke synergievoorstellen zullen gerealiseerd worden en 
welke niet, of hoe ze precies vorm zullen krijgen.  
 
Alle wijzigingen in dit aangepast programma zijn in geel gemarkeerd. 
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TOELICHTING VOORAF  
 
 
HET SAMENWERKINGSVERBAND KOMYUNTI IN 2017-2021 
Het samenwerkingsverband Komyuniti, opgericht in 1997, bestaat uit Studio Globo en Broederlijk Delen. De 
meerwaarde van het samenwerkingsverband heeft zich doorheen de jaren bevestigd. Beide organisaties 
hebben de erkenning bekomen als programma-ngo voor de periode 2017-2026. Het samenwerkingsverband 
Komyuniti wordt voortgezet in 2017-2021, met consolidering van de synergie. De leden van Komyuniti hebben 
een gezamenlijke strategische planning 2014-2021, die zich vertaalt in het gezamenlijke programma. 
Resultaatsgericht beheer en kwaliteitsbeheer worden samen uitgebouwd.  Broederlijk Delen en Studio Globo 
werken ook samen op het vlak van logistiek, informatica en databeheer, personeelsbeheer en boekhouding. 
Het samenwerkingsprotocol werd herzien met het oog op 2017-2021.  
 
GEZAMENLIJK PROGRAMMA 2017-2021 
In het kader van de nieuwe regelgeving dienen Broederlijk Delen  en Studio Globo een gezamenlijk programma 
in. Het programma 2017-2021 is het zesde programma van Komyuniti. Inhoudelijk blijft het zoals voorheen een 
geïntegreerd programma. Conform de nieuwe regelgeving worden budgetten en financiële verantwoording nu 
gescheiden. Het gezamenlijke programma wordt aangestuurd en opgevolgd door de Komyuniti Stuurgroep, en 
binnen Studio Globo en Broederlijk Delen afzonderlijk door de directieteams. De operationele coördinatie en 
opvolging gebeurt door de Komyuniticel bestaande uit de coördinator en de boekhouder van het programma. 
 
LUIK BELGIE 
Het Luik België van het programma bestaat uit drie specifieke doelstellingen: Onderwijs, Beweging en Politiek. 
Deze komen overeen met drie strategische doelen van de GSK België. De specifieke doelstelling Onderwijs 
wordt gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, met Studio Globo als lead. De realisering 
van de gezamenlijke doelstelling Onderwijs wordt opgevolgd door de Komyuniti Werkgroep Onderwijs. De 
doelstellingen Beweging en Politiek worden uitgevoerd door Broederlijk Delen. 
 
LUIK PARTNERLANDEN 
Het Luik Partnerlanden van het programma wordt uitgevoerd door Broederlijk Delen. Dit luik is ingedeeld per 
land met één specifieke doelstelling per land. De specifieke doelstellingen Israël-Palestina, Burkina Faso, 
Senegal, Congo, Oeganda, Rwanda, Burundi, Guatemala, Nicaragua, Haïti, Peru en Bolivia kaderen in de 
respectievelijke GSK’s van deze landen. De specifieke doelstelling Colombia wordt ingediend buiten GSK, 
conform de  regels in dat verband. 
 
LEVENDE COHERENTIE VAN HET PROGRAMMA 
Zowel in het Luik België als in het Luik Partnerlanden wordt gestreefd naar maatschappelijke verandering voor 
duurzame ontwikkeling en een wereld zonder ongelijkheid. Met dit programma willen we de dynamiek 
versterken waarbij groepen in België en in de partnerlanden interageren in het bewustzijn dat ze werken aan 
een gezamenlijke doelstelling, met specifieke uitdagingen in elk land. Partners zijn betrokken bij de campagne 
van Broederlijk Delen en de ontwikkeling van educatieve tools. Personele samenwerking en inleefreizen 
creëren vanuit de vrijwilligersbeweging een band met de partnerlanden. Meer in het algemeen willen we de 
werkvormen uitbouwen die directe solidariteit bevorderen tussen groepen in België en in de partnerlanden. De 
politieke werking waarbij op Belgisch en Europees niveau belangen verdedigd worden van de bevolking in de 
partnerlanden, vormt een brug tussen het Luik België en het Luik Partnerlanden. De werking in de 
partnerlanden is ook uitdrukking van de solidariteitsbeweging, en de werking in België wordt mee bepaald door 
de dynamiek van maatschappelijke verandering in de partnerlanden. 
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1. K04 SENEGAL – LANDFICHE 
 

Operationele kosten   € 2.347.897,86 euro 

Contactpersoon België naam Suzy Serneels, programmaverantwoordelijke Broederlijk Delen 

  telefoon 02 213 04 44 

  e-mail suzy.serneels@broederlijkdelen.be 

Contacpersoon Partnerland naam Goele Drijkoningen, lokale vertegenwoordiger Broederlijk Delen 

  telefoon +221 772 847 765 

  e-mail goele.drijkoningen@broederlijkdelen.be 

 
SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 
 

Broederlijk Delen steunt 11.000 boerenfamilies op het Senegalese platteland in hun streven naar betere 
levensomstandigheden. Samen met elf partnerorganisaties werken we in twee streken (Plateau van Thiès en 
Vallei van de Grote Baobolong) aan een vruchtbaar en leefbaar platteland, waar boerenfamilies een waardig 
inkomen kunnen verwerven en een actieve rol spelen in de civiele samenleving. We promoten duurzame 
familiale land- en tuinbouw zodat de Senegalese boerenfamilies die we bereiken voldoende en gediversifieerd 
voedsel hebben. Dat is enkel mogelijk middels herstel van het leefmilieu en goed beheer van natuurlijke 
rijkdommen zoals water, grond en bos. Door gronden weer vruchtbaar te maken, de toegang tot water te 
verbeteren en duurzame landbouwtechnieken toe te passen, kunnen boeren het hele jaar door op een betere 
oogst rekenen. Aanvullend willen we de sociale organisaties versterken zodat ze de belangen van de bevolking 
beter kunnen verdedigen, met de overheid in overleg kunnen gaan en samen kunnen werken aan een goed 
beheer van de leefomgeving. Broederlijk Delen draagt bij aan de institutionele versterking van zijn partners en 
stimuleert effectieve en efficiënte samenwerking tussen partners, en met andere actoren. Dat is volgens ons de 
beste manier om impact te verhogen en een duurzame positieve verandering te bereiken. Bijzondere aandacht 
doorheen het programma gaat naar de positie van vrouwen en jongeren in de samenleving. 

 
KAART MET LOKALISERING VAN DE INTERVENTIES 
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2. K04 SENEGAL – LIJST VAN DE PARTNERS 
 

1 ACCES 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Association d’actions concertées pour l’entraide et la solidarité 

adres BP 69 Popenguine 

telefoon +221 339577909 

e-mail   

contactpersoon Samba Ba 

doelstelling K04 SENEGAL 

DGD-budget 0 € 

rol van de 
partner 

Resultaten 1,2 en 4. Verbetering van het beheer van de natuurlijke hulpbronnen van het 
Massif de Diass, Plateau van Thiès. Versterking van vrouwelijk leiderschap en vulgarisering 
van wetteksten in verband met decentralisering. Ondersteuning van inkomensgenererende 
projecten van vrouwengroepen. 

partner sinds Sinds 2015 

 

2 ADT-GERT 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Association pour le Développement des Technologies et la Gestion de l’Espace et des 
ressources du Terroir 

adres BP 416 Thiès  RP 

telefoon +221 77552.65.24 

e-mail adtgert2@orange.sn; adtgert2@gmail.com  

contactpersoon Ansou Sane 

doelstelling K04 SENEGAL 

DGD-budget 341.050 euro 

rol van de 
partner 

Resultaat 1. Erosiebestrijding en herstel van geërodeerde gronden. Herbebossing in de twee 
streken. Stimuleren van het gebruik van houtsparende kookvuren. 

partner sinds Sinds 2011 

 

3 AGRECOL 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Agriculture Ecologique en Afrique 

adres BP 347 Thiès 

telefoon 00221 33 951 42 06 

e-mail agrecol@orange.sn  

contactpersoon Assane Gueye 

doelstelling K04 SENEGAL 

DGD-budget 408.670 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-5. Herstel van biodiversiteit in en rond tuinbouwvelden. Versterking van 
organisaties van tuinbouwers en ondersteuning van de beweging voor ecologische 
landbouw. Ondersteunen van producentengroepen om toegang te krijgen tot productief 
water. Verhoging van inkomsten uit ecologische tuinbouw en kippenkweek, organisatie van 
een verkoopcircuit voor ecologische land- en tuinbouwproducten. Ondersteuning van 
functionele opslagruimten, graan- en zaadbanken. 

partner sinds Sinds 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agrecol@orange.sn
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4 APAF 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Association de Promotion des Arbres Fertilitaires, de l’Agro-foresterie et la Foresterie 

adres Ndiouck Fissel, département Mbour 

telefoon 221 77 625 38 68 

e-mail   

contactpersoon Mansour Ndiaye 

doelstelling K04 SENEGAL 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaat 4. Verbetering van bodemvruchtbaarheid en opbrengst van landbouwpercelen 
door agro-forestrie 

partner sinds Partner sinds 2016 

 

5 CARITAS KAOLACK 

type Partner met DGD-financiering, wordt afgebouwd tegen eind 2019 

volledige naam Caritas Kaolack 

adres BP482 Kaolack 

telefoon 00221 941 27 30 

e-mail caritaskl@arc.sn  

contactpersoon Gilbert  Sene 

doelstelling K04 SENEGAL 

DGD-budget 213.580 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-5. Bescherming, duurzaam beheer en valorisatie van gronden. Versterking van 
de boerenfederaties. Verbetering van voedselproductie bij kwetsbare gezinnen. Betrekken 
van alle gezinsleden (ook vrouwen en jongeren) bij het beheer van de inkomsten. 
Ondersteuning van inkomensgenererende projecten voor vrouwen en jongeren. Onder-
steuning van systemen van warrantage, graanbanken, productie & verdeling van zaaigoed. 

partner sinds Sinds 2000 

 

6 CPR 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Centre de Promotion Rurale -Jean Paul II 

adres BP 3024 Thiès 

telefoon +221 33 951 25 76 

e-mail carthies@orange.sn ; jpmndiaye@yahoo.fr  

contactpersoon Jean-Paul Ndiaye 

doelstelling K04 SENEGAL 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 2-4. Versterking van de organisatiecapaciteit van vrouwengroepen en vereniging 
in een federatie van tuinbouwsters, Plateau van Thiès. Ondersteunen van vrouwengroepen 
om toegang te krijgen tot grond voor hun tuinbouwactiviteiten. Verbetering van de socio-
economische positie van de vrouwen door inkomen uit tuinbouw. 

partner sinds Sinds  2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:caritaskl@arc.sn


 

K04 Senegal, pagina 6 
 

7 FPN 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Fédération des Paysans de Ndondol 

adres BP 41 Bambey 

telefoon 00221 33 973 8411 

e-mail fpn.ndondol@yahoo.fr  

contactpersoon Mbaye Ngom 

doelstelling K04 SENEGAL 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 2-5. Vorming van groepen vrouwelijke tuinbouwers en versterking van hun 
organisatiecapaciteit. Ondersteunen van vrouwengroepen om toegang te krijgen tot grond 
en water voor hun tuinbouwactiviteiten. Verbetering van de socio-economische positie van 
de vrouwen door inkomen uit tuinbouw. Installatie van graanbanken voor voedselzekerheid. 

partner sinds Sinds 1998 

 

8 GRAIF 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Groupe de Recherche et d’Appui aux Initiatives Féminines 

adres BP 524 – THIES 

telefoon +221 33 951 36 56    

e-mail graifs@orange.sn  

contactpersoon Joséphine Ndione 

doelstelling K04 SENEGAL 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 2 en 4. Versterking van vrouwelijk leiderschap op individueel en groepsniveau. 
Oprichting van overlegstructuren voor vrouwen. Stimuleren van deelname van vrouwen aan 
beslissingsorganen. Versterken van de positie van de vrouw door inkomensgenererende 
activiteiten. 

partner sinds Sinds 2016 

 

9 GRAIM 

type Partner met DGD-financiering; afbouw tegen eind 2021 

volledige naam Groupe de Recherche et d’Appui aux Initiatives Mutualistes 

adres BP 3055 Thiès 

telefoon 00221 33 95 47 69 

e-mail graim@sentoo.sn; wandemba@graim.sn 

contactpersoon André Wade 

doelstelling K04 SENEGAL 

DGD-budget 270.100 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-3. Uitwerken van plannen van ruimtelijke ordening en beheer van natuurlijke 
hulpbronnen op het Plateau van Thiès. Herbebossing via gemeentelijke initiatieven. 
Ondersteuning van overlegstructuren tussen CMO's en lokale overheden. Versterking van 
CMO's voor lokale ontwikkeling op het Plateau van Thiès, leiderschapstraining. 
Ondersteuning bij verzekering van toegang tot grond. Promotie van democratisch beheer 
van gezinsinkomen en goederen. 

partner sinds Sinds 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fpn.ndondol@yahoo.fr
mailto:wandemba@graim.sn
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10 JED 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Jeunesse et Développement 

adres BP 16566 Dakar Fann 

telefoon 00221 33 823 66 66 

e-mail jed@refer.sn ; ibuguey@yahoo.fr  

contactpersoon Ibrahima Tine 

doelstelling K04 SENEGAL 

DGD-budget 260.210 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1, 2 en 4. Versterken van CMO's op het vlak van leiderschap inzake 
milieukwesties en deelname aan overlegorganen. Promotie van ecologische 
landbouwtechnieken en houtbesparende vuren op het Plateau van Thiès. Stimuleren van 
deelname van jongeren en vrouwen aan CMO's en versterking van hun capaciteiten. 
Opleiding van jongeren tot adviseurs agro-ecologische landbouw. Promotie van bijenteelt en 
ondersteuning bij verwerking en verkoop van honing. 

partner sinds Sinds 2003 

 

11 SYMBIOSE 

type Partner met DGD-financiering gedeeltelijk in 2018, volledig vanaf 2019  

volledige naam Symbiose Sénégal 

adres BP  62 Nioro du Rip 

telefoon +221 33 944 32 77 

e-mail symbiose@orange.sn  

contactpersoon Malick Ba 

doelstelling K04 SENEGAL 

DGD-budget 194.860 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-5. Ontwikkeling van instrumenten voor ruimtelijke planning en beheer van 
natuurlijke hulpbronnen in de Vallée du Grand Baobolong. Versterking van CMO's voor 
lokale ontwikkeling in de Vallée du Grand Baobolong. Ondersteuning van vrouwengroepen 
voor toegang tot grond en water. Ondersteuning van ecologische tuinbouw en rijstteelt. 
Ondersteuning van oprichting graanbanken en promotie van warrantage systemen in de 
Vallée du Grand Baobolong. 

partner sinds Sinds 2014 

 
 

mailto:symbiose@orange.sn
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3. K04 SENEGAL – VERANDERINGSTHEORIE 
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TOELICHTING 
 

1 Broederlijk delen focust vanuit haar missie op rurale ontwikkeling en gemeenschapsopbouw en 
heeft binnen deze domeinen jarenlange ervaring in Senegal. Het programma in Senegal is 
opgebouwd uit 2 streekprogramma’s. Beide programma’s bestrijken geografisch slechts een beperkt 
deel van Senegal, maar hebben, ondanks die beperking wel een effectieve impact op het herstel van 
twee voor het land belangrijke ecosystemen: het Plateau van Thiès (PdT) en de Vallei van de Grote 
Baobolong (VdGB). Beide programma’s werken naar dezelfde resultaten toe, maar hebben een 
verschillende maturiteit.  
 
Het Plateau van Thiès is een ecosysteem dat ongeveer 2/3 van de regio Thiès beslaat (4250km²), 17 
gemeenten omvat en drie belangrijke stroombekkens voedt. Onze interventiezone strekt uit tot het 
bekken van Fandène dat uitmondt in de Saloum en zo het Bassin Arachidier beïnvloedt, en het 
bekken van Somone die de Valleien van de Diobass en de Somone beïnvloedt. Het ecosysteem in 
deze regio is zwaar gedegradeerd, de biodiversiteit ernstig bedreigd en het regenwater kan niet 
meer infiltreren. Hierdoor zakt de grondwatertafel en door water- en winderosie spoelen de 
vruchtbare gronden weg met diepe ravijnen tot gevolg. Deze degradatie is vooral te wijten aan de 
droogte, ontbossing voor landbouw, illegale houtkap, herhaaldelijke savannebranden, toenemende 
urbanisering en mijnexploitatie in de beschermde gebieden. De bevolking probeert in deze moeilijke 
omstandigheden te overleven door commerciële activiteiten te ontwikkelen of door 
seizoensgebonden migratie naar de stad. 
 
De Grote Baobolong is een zijrivier van de Gambia rivier die in het regenseizoen zoet water aanvoert 
maar tijdens het droog seizoen snel brak en zelfs zout wordt door het opkomend zeewater. De Vallei 
strekt zich uit over een tiental gemeenten in het zuiden van de regio Kaolack en Kaffrine en loopt 
min of meer parallel aan de grens tussen Senegal en Gambia. De streek wordt gekenmerkt door een 
rijkere flora en fauna door een (vooralsnog) rijker bosbestand. Een vicieuze cirkel van menselijke 
(monocultuur aardnoten, ongecontroleerde houtkap, onaangepaste technieken op van nature arme 
gronden) en klimatologische factoren (wind- en watererosie, gebrekkige regenval) hebben geleid tot 
verminderde bodemvruchtbaarheid, een daling van de watertafel, verzilting en een drastische daling 
van de productiviteit waardoor de druk op land en andere hulpbronnen zoals het woud alsmaar 
toeneemt. Ook toegang tot kwalitatief zaaigoed, krediet en vernieuwing van het landbouwmaterieel 
is moeilijk. Er zijn weinig andere donoren actief in de streek, maar er is mogelijkheid tot 
complementariteit met infrastructuurwerken die uitgevoerd werden door Barvafor.  
 
In beide interventie zones, vertrekken jongeren massaal naar de steden waardoor boerenfamilies 
hun mankracht verliezen en nog minder kunnen produceren. Helaas is er ook weinig toekomst in de 
stad waar een overaanbod aan jonge, ongeschoolde werkkrachten is. 
 
Ook vrouwen vormen een kwetsbare groep in beide regio’s. Rolpatronen tussen mannen en 
vrouwen zijn in Senegal sterk verankerd in religieuze en culturele tradities. Alhoewel de vrouw een 
belangrijke rol vervult in de familiale landbouw, worden besluitvormingsprocessen, zowel binnen 
het huishouden als de gemeenschap, vaak gemonopoliseerd door mannen. Daarnaast hebben 
vrouwen minder gemakkelijk toegang tot land (dat traditioneel gezien door mannelijke 
gezinshoofden wordt beheerd) en andere productiemiddelen die hun economische positie kunnen 
versterken.   
 
Onze partners willen via het programma een antwoord bieden op de sociale, economische en 
ecologische uitdagingen op het Plateau van Thiès en in de Vallei van de Grote Baobolong. Het 
programma vertrekt van een multi-actoren benadering tussen partners van Broederlijk Delen  maar 
ook samenwerking met de lokale overheden en  complementariteit en synergie met andere actoren 
(o.a. Belgische CMO’s en Barvafor) is belangrijk. Het multi-actoren programma in Thiès loopt al een 
vijftal jaren en de partners werken goed samen. We bereiken ongeveer 9.000 rurale huishoudens, in 
10 gemeenten. Het programma in de Vallei van de Grote Baobolong is nog jong. Het werd opgestart 
in 2014 na een grondige contextanalyse en identificatie van actoren in de regio. De 
programmawerking is ook hier op gang gebracht, de samenwerking is volop in opbouw. Onze 
partners bereiken ongeveer 2000 huishoudens in 8 gemeenten. In beide regio’s, vormen vrouwen 
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en hun organisaties een belangrijke doelgroep, naast tuinbouwers die ecologisch produceren en 
CMO’s die de belangen van de bevolking verdedigen bij lokale besturen. In de loop van dit 
programma zullen bepaalde doelgroepen in Thiès zelfstandig verder kunnen en worden nieuwe 
doelgroepen begeleid. Na de eerste tussentijdse evaluatie in 2019 zal bepaald worden hoe het 
programma best verder evolueert. 

2 Partners zijn de centrale actoren in het programma. Versterking van de capaciteiten van onze 
partners is een belangrijke taak voor Broederlijk Delen en wordt uitgevoerd door de LV,  
coöperanten en eventueel externe experten. We werken samen met twee types van organisaties: 
basisorganisaties die rechtstreeks de doelgroep vertegenwoordigen en NGO’s die diensten leveren 
aan de (georganiseerde) doelgroepen. De noden voor capaciteitsversterking (cv) werden samen met 
de partners in kaart gebracht via externe en interne evaluaties en via uitwisseling, regelmatige 
opvolging en overleg.  
 
De nadruk in het programma 2017-2021 zal liggen op het uitwerken van een performant systeem 
voor planning, opvolging, evaluatie en kennisbeheer, zowel op niveau van het programma als van 
partners. Hiervoor zal een coöperant ingezet worden (zie 6.4.4 COOPERANT 1). Verder wordt ook 
een gezamenlijk leertraject  voor het versterken van de institutionele capaciteiten van de partners 
en meer (financiële) autonomie voortgezet, zodat ze optimaal kunnen inspelen op een 
veranderende omgeving. Ook hiervoor zal een coöperant ingezet worden (zie 6.4.4 COOPERANT 2). 
De versterking rond gender, in 2014-16 ondersteund door een coöperant, zal verder lopen o.l.v. 
partner GRAIF. 

3 Door het gezamenlijk uitwerken, beheren en opvolgen van het programma wordt samenwerking, 
complementariteit en wederzijds leren versterkt. Dit leidt tot een grotere doeltreffendheid en 
betere efficiëntie van de partners dan wanneer ze geïsoleerd zouden werken. Broederlijk Delen 
ondersteunt deze samenwerking in het programma en faciliteert ook een synergie met actoren 
buiten het programma. De LV speelt een faciliterende, verbindende en stimulerende rol in het 
programmaoverleg (R07). Ter voorbereiding van dit nieuwe 5 jaren voorstel voor DGD werden 
lessen getrokken over de samenwerking (o.a. op basis van de evaluatie over het synergieproject in 
de vallei van Diobass tussen Broederlijk Delen, WSM, Autre Terre, ADG en hun partners) en werd 
gekozen om gezamenlijk meer in te zetten op beleidsbeïnvloeding door de partners om ook 
structurele verandering te realiseren, in alliantie met nationale en internationale netwerken en 
rurale CMO’s. Dit politiek werk zal versterkt worden door de politieke actie van BD in Brussel naar 
Belgische en Europese beleidsmakers (R2). 

4 Om structurele verandering te realiseren is het belangrijk dat de civiele maatschappij zelf haar 
belangen kan verdedigen bij de (lokale) overheid. Hiervoor zijn mondige civiele maatschappij 
organisaties (CMO’s) nodig. We werken met de  rechtenbenadering (R02) om de CMO’s te 
versterken. We  vertrekken van het principe dat het belangrijk is dat burgers hun rechten en 
plichten kennen en hun rechten kunnen opeisen tav de (lokale) overheden die op hun beurt hun 
verantwoordelijkheden kennen en in staat zijn hun rol op een bevredigende manier te vervullen.  
 
Sensibilisering en opleiding van zowel burgers als lokale verkozenen rond rechten is cruciaal in een 
omgeving waarin lokale verkozenen vaak niet de nodige competenties hebben om hun rol als 
bestuurder correct uit te voeren. CMO’s moeten een voorbeeldfunctie vervullen in de samenleving 
om met legitimiteit de rechten van hun leden te verdedigen. Het is dus belangrijk dat zij goed en 
democratisch bestuurd worden. Daarom wordt ingezet op hun institutionele versterking en 
doorgeven van democratische waarden. Anders bestaat het risico dat de CMO’s door de overheid 
noch door de bevolking als legitieme actoren worden erkend (zie risico tabel

1
 nr. 4).  

5 Opdat CMO’s de belangen van alle leden goed kunnen verdedigen, is het belangrijk dat ook vrouwen 
en jongeren, traditioneel kwetsbare groepen in de maatschappij, toegang krijgen tot en actief 
deelnemen aan het politieke en gemeenschapsleven.  
 
Senegal streeft naar pariteit voor politieke instanties met verkozen besturen. Dankzij paritaire 
verkiezingslijsten zijn vrouwen al beter vertegenwoordigd bij officiële instanties, al zijn hun 
capaciteiten zwak, zeker op lokaal niveau. We gaan ervan uit dat er potentieel leiderschap bestaat 
bij vrouwen en dat door sensibilisering de bevolking ook overtuigd zal geraken van het belang van 

                                                                 
1
 Het risicobeheer is uitgewerkt in de risico-tabel in hoofdstuk 5. 
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gelijkwaardigheid in besluitvormingsinstanties. Het risico bestaat dat  vrouwen en jongeren die zich 
aanbieden wel toegang krijgen tot de besluitvormingsinstanties, maar geen actieve rol kunnen of 
willen spelen (zie ook risico tabel, nr. 5). Door versterking van het leiderschapspotentieel bij 
vrouwen en jongeren, en sensibilisering van alle groepen in de maatschappij, inclusief mannen, zal 
toegang tot besluitvormingsinstantie ook leiden tot actieve deelname van vrouwen en jongeren. 
Met voldoende vertegenwoordiging van deze kwetsbare groepen zal de lokale civiele maatschappij 
ten volle zijn rol kunnen spelen. 
 
Naast het belang van betrokkenheid van vrouwen en jongeren in besluitvormingsinstanties, weten 
we uit ervaring dat deze groepen pas een stem krijgen als ze een zekere economische 
onafhankelijkheid hebben verworven en kansen krijgen om zich te ontplooien. Daarom versterken 
partners zowel de leiderschapscapaciteiten als economische activiteiten van vrouwen en jongeren 
en werken we aan hun betrokkenheid bij beslissingsprocessen in het gezin en in hun organisaties. 
Het is voor deze groepen belangrijk dat ze zowel in het gezin als in de gemeenschap hun belangen 
kunnen verdedigen (R2).  
 
We verwachten hierbij dat de CMO’s niet alleen samenwerken met de lokale overheden bij het 
uitwerken van lokale beleidsplannen, maar de implementatie ervan ook kritisch en nauwgezet zullen 
opvolgen. Op het lokale niveau (gemeente) zijn onze partners en CMO’s reeds in staat om met de 
overheid in dialoog te treden en te interpelleren over haar rol en verantwoordelijkheden, op 
regionaal niveau kan dit nog verder uitgebouwd worden. Hier zal in het programma 2017-21 aan 
gewerkt worden, o.a. via gezamenlijke lobbytrajecten, o.a. rond de toegang tot productief water 
voor boeren in een context waarin de waterbevoorrading door de Senegalese overheid wordt 
geprivatiseerd. 

6 Goed georganiseerde en mondige CMO’s zijn bij uitstek geplaatst om een rol te spelen in het 
duurzaam beheer van gemeenschapsgoederen of natuurlijke hulpbronnen, in overleg met de lokale 
overheden. Een goed en duurzaam beheer van deze hulpbronnen, grond, water en vegetatie is 
onontbeerlijk als men ook voor de volgende generaties een toekomst op het platteland wil 
garanderen. Ook de watervoorziening van grote steden zoals Dakar en Thiès hangt nauw samen met 
het duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen op het Plateau van Thiès. Onze partners 
stimuleren de lokale bevolking om, samen met lokale overheden, landgebruik- en beheersplannen 
uit te werken en na te leven. Alleen samenwerking en respect voor afgesproken regels kunnen het 
kwetsbare leefmilieu in beide streken beschermen en waar nodig herstellen (R1). Het risico bestaat 
dat opeenvolgende lokale besturen de plannen uitgewerkt door de CMO’s in samenwerking met 
hun voorgangers negeren en zo vooruitgang teniet doen (zie risico tabel, nr. 8).  
 
Vaak is het ook noodzakelijk om het ecosysteem en de natuurlijke vegetatie te herstellen als men 
wil komen tot verhoogde landbouwproductie. De bevolking krijgt technieken aangeleerd om met 
lokaal beschikbare materialen de erosie te stoppen en de bodems te herstellen. Hierdoor verhoogt 
de waterinfiltratie en is er meer water beschikbaar voor land- en tuinbouw. Omgekeerd dragen 
duurzame landbouwtechnieken (zie 8) geïnspireerd door agro-ecologie ook op lange termijn bij aan 
een gezond ecosysteem en behoud van biodiversiteit. 

7 In een hersteld en duurzaam beheerd ecosysteem zijn de productiefactoren voor boeren 
voorhanden. Niet alleen toegang tot productiefactoren is belangrijk, ook de duurzame controle 
erover is belangrijk om investeringen (in arbeid en infrastructuur) door boeren veilig te stellen en 
duurzame productiemethoden te promoten. Daarom worden boeren, individueel of in groep, 
bijgestaan om een gedelibereerde grondtitel te bekomen. De partners ijveren om ook voor jongeren 
en vrouwen een duurzame toegang tot en controle te verkrijgen over grond (zie 1). Daarnaast wordt 
inspraak van vrouwen en jongeren in beslissingen binnen het huishouden gestimuleerd.  
 
Gelijkwaardige toegang tot en controle over productiefactoren en opbrengsten zijn belangrijk voor 
het welzijn van de huishoudens. Uit de ervaringen met het begeleiden van huishoudens rond 
budgetbeheer en democratisch overleg hebben onze partners geleerd dat inspraak van alle 
gezinsleden leidt tot socio-economische vooruitgang van de gezinnen, zelfs de allerarmsten. (link 
tussen R2 en R3) 

8 Verhoogde voedselsoevereiniteit voor rurale gemeenschappen is één van de streefdoelen van het 
programma. Hiervoor is het belangrijk dat de lokale voedselproductie toeneemt in kwantiteit en 
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kwaliteit en dit in de moeilijke context van klimaatverandering. Wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat agro-ecologie landbouw- en voedselsystemen meer weerbaar kan maken tegen 
klimaatverandering. Daarom kiezen Broederlijk Delen en partners ervoor om agro-ecologische land- 
en tuinbouwpraktijken te promoten en duurzame familiale landbouw te ondersteunen (cfr visienota 
familiale landbouw 2015).  
 
Deze praktijken steunen op aanwezige lokale kennis, maar willen ook innoverend zijn. Onze partners 
en boerengroepen hebben reeds ervaring met agro-ecologische productie. Uit ervaring blijkt dat 
boeren een hoger inkomen kunnen halen uit agro-ecologische landbouw. De opbrengsten zijn 
vergelijkbaar met die in gangbare landbouw, maar de productiekosten liggen lager. Bovendien kan 
tuinbouw het hele jaar door gedaan worden en dragen de geteelde groenten bij tot een voedzaam 
en evenwichtig dieet, naast de graangewassen die tijdens het regenseizoen geteeld worden. Een 
goede organisatie van de boeren, evenals begeleiding en advies door gekwalificeerde mensen zijn 
hierbij heel belangrijk. 

9 In de landbouwopleidingen die in de scholen georganiseerd worden is er nu geen of weinig 
aandacht voor duurzame productie en agro-ecologie. Bij de studenten vormen  vrouwen een 
minderheid. Daarom willen 2 partners (JED en AGRECOL) een nieuwe technische vorming opstarten 
waarbij jongeren worden opgeleid tot consulenten agro-ecologische land- en tuinbouw. Deze 
jongeren kunnen nadien bij partnerorganisaties of boerenorganisaties aan de slag om 
boerengroepen te begeleiden, of kunnen zelf met kennis van zaken een eigen ecologisch 
landbouwbedrijf opstarten. In de promotie van de opleiding en tijdens de selectie zal getracht 
worden jonge vrouwen te motiveren en te selecteren.   

10 Focus op productieverhoging alleen is onvoldoende. De ecologische geteelde granen en groenten 
moeten  verkocht en/of verwerkt worden. Bovendien moet er een markt gecreëerd worden door 
bewustmaking van de bevolking over de voordelen van pesticidevrije voeding. Deels is dat 
bewustzijn er al, enerzijds bij een deel van de stedelijke bevolking, anderzijds bij de boeren die aan 
den lijve de gevolgen van (onoordeelkundig) pesticidegebruik ondervinden. Bij het  uitbouwen van 
het netwerk van producenten, verwerkers en verkopers zal beroep gedaan worden op de kennis en 
ervaring van andere actoren (o.a. Autre Terre die partner Agrécol ondersteunt rond 
commercialisering van ecologische landbouwproducten).  

11 We gaan ervan uit dat agro-ecologische tuinbouw, een activiteit die het ganse jaar beoefend kan 
worden en een degelijk inkomen verzekert, jongeren zal aantrekken. Jongeren zijn op zoek naar 
economische activiteiten waardoor ze een waardig leven kunnen uitbouwen. Onze partners hebben 
positieve ervaringen met het engageren van jongeren in agro-ecologische tuinbouw. Voorwaarde is 
wel dat ze duurzame toegang en controle krijgen tot grond (en andere productiefactoren) om hun 
activiteiten uit te oefenen (link met R3).  

12 Ondanks alle vooruitgang in de agro-ecologische land- en tuinbouw, blijven landbouwers afhankelijk 
van het vaak onvoorspelbare klimaat. Om het risico te kunnen spreiden, worden de huishoudens 
aangemoedigd om inkomsten-generende activiteiten te diversifiëren. De ondernemerszin van 
gezinnen wordt gestimuleerd, met nadruk op economische activiteiten voor vrouwen en jongeren. 
Voor beide groepen creëren we nieuwe mogelijkheden om inkomsten te verwerven uit bijenteelt, 
kleinveeteelt en het opzetten van commerciële circuits. Op die manier kunnen ze een plaats 
verwerven in het sociale en economische weefsel van de gemeenschap wat weer bijdraagt aan het 
verkrijgen van meer autonomie voor deze groepen binnen het huishouden en elders. Onderzoek 
heeft bovendien aangetoond dat vrouwen hun inkomsten in de eerste plaats gebruiken voor het 
welzijn van de familie.  

13 Om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te verhogen is het, naast aangepaste 
productietechnieken en diversifiëring van inkomen, ook belangrijk om te zorgen voor een sociaal 
vangnet (R5). Daarvoor moet de oogst goed bewaard kunnen worden, moet er voldoende diversiteit 
aan voeding aangeboden worden op de lokale markten en moeten mensen ook op moeilijke 
momenten in staat zijn om voedsel te kopen. Praktijkonderzoek heeft uitgewezen dat systemen als 
graanbanken, warrantage en zaadbanken in moeilijke perioden de marktprijs kunnen beïnvloeden 
en de lokale bevolking in staat stellen om op nakende voedselcrisissen te anticiperen of ze beter te 
beheersen. Enkele partners zullen experimenteren met oogstverzekering. De systemen versterken 
hun autonomie en zelfredzaamheid.   
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4. K04 SENEGAL – ANALYSE VAN DE RISICO’S 
 
Het algemene risicobeleid van Broederlijk Delen wordt hier toegepast op het partnerland. We geven achtereenvolgens de analyse van de risico’s, de beheersmaatregelen en 
de opvolging. Bij evaluatie van de risico’s voor en na beheersmaatregelen, wordt de waarschijnlijkheid (WA) ingeschaald op 10, de impact (IM) op 10, en het risiconiveau (NIV) 
op 100 als het product van waarschijnlijkheid en impact. We beperken ons hier tot de externe factoren die een reëel risico vormen in het land. 

  Inschatting 
vóór 
maatregelen 

 Inschatting 
na 
maatregelen 

 

Nr Risico WA IM NIV Beheersmaatregelen WA IM NIV Verantwoordelijke en wijze van 
opvolging 

  FINANCIEEL RISICO                 

1 Fondsen worden niet correct besteed 
of afgerekend als gevolg van gebrekkig 
beheer en interne controle bij 
partnerorganisatie 

4 7 28 Risico's worden gedetecteerd op basis van controle 
van financiële verslaggeving en audits van partners, 
risico's aangeduid in de projectbegroting die 
aangemaakt wordt in januari. Deze partners worden 
nauwlettend opgevolgd. Zo nodig opzetten van een 
verbetertraject. 

3 3 9 Door lokale vertegenwoordiger (LV) en 
projectbeheerder (PB). Halfjaarlijks, in 
functie van verbetertrajecten indien 
opgesteld. 

  UITVOERINGSRISICO                 

2 Door de nog beperkte beheers- of 
uitvoeringscapaciteiten van 
partnerorganisaties is de uitvoering 
onvoldoende doeltreffend met 
gevolgen voor het bereiken van de 
resultaten 

5 5 25 Monitoring van partners door de lokale 
vertegenwoordiger. Capaciteitsversterking van 
partners wordt structureel ingebouwd in het 
programma. Coöperanten worden hiervoor ingezet, 
en vormingen en begeleiding van partners 
gefaciliteerd. 

3 4 12 Door LV en coöperant. Trimestriële 
bezoeken bij partners door LV. 

3 Samenwerking met andere actoren in 
multi-actor benadering of synergie 
verloopt moeizaam en heeft impact op 
programmaresultaten 

6 5 30 Duidelijke afspraken worden gemaakt en vastgelegd 
in MoU. Planning en opvolging van programma 
gebeurt gezamenlijk.  

4 3 12 Door LV en 
programmaverantwoordelijke (PV). 
Halfjaarlijks, frequenter indien nodig. 

  RISICO'S VAN POLITIEKE WERKING                 

4 Lokale CMO’s worden door de 
overheid niet erkend als legitieme 
actor 

2 7 14 Sensibilisering van lokale overheden over het 
potentieel van betrekken van CMO’s in 
overlegorganen en besluitvorming.  De krachten 
bundelen van de civiele samenleving om inspraak af 
te dwingen. CMO’s versterken zodat ze door hun 
acties respect van bevolking en overheid kunnen 
afdwingen.  

2 3 6 Door partners en LV. Trimestriële 
terreinbezoeken door LV 
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5 Toegang van vrouwen tot  door 
mannen gedomineerde 
besluitvormingsorganen blijft beperkt 

7 4 28 Een doorgedreven continuïteit in de 
capaciteitsopbouw van vrouwen en jongeren en in 
het sensibiliseren van gelijkwaardigheid in 
besluitvormingsinstanties 

4 3 12 Door LV en PV. Trimestriële bezoeken 
bij de partners 

6 Een gelijkwaardige toegang tot land 
voor vrouwen en jongeren is wettelijk 
bepaald maar laat het uitweten in de 
praktijk 

7 7 49 Binnen het gegeven kader blijven sensibiliseren rond 
gelijkwaardige toegang tot productiefactoren en 
tussentijdse oplossingen aanbieden in 
overeenstemming met het lokaal bestuur. 

5 5 25 Door LV en PV. Trimestriële bezoeken 
bij de partners 

  RISICO INZAKE MILIEU EN LANDBOUW                 

7 Grote programma’s ter bevordering 
van conventionele landbouw (bijv. het 
uitdelen of subsidiëren van kunstmest 
en pesticiden) bemoeilijken de focus 
van de doelgroep op duurzame, 
ecologische landbouw 

4 7 28 Sensibilisering van de doelgroep over de voordelen 
van agro-ecologische landbouw op vlak van 
kostenbesparing voor inputs, gelijkwaardige 
opbrengst en dus hogere winst, beter voor de 
gezondheid. Uitwisselingsbezoeken aan overtuigde 
bio-boeren organiseren. Agro-ecologie promoten via 
nationale campagnes en netwerk. 

4 5 20 Door LV en PV. Trimestriële bezoeken 
bij de partners. Netwerking 

8 Opeenvolgende lokale overheden 
negeren de ontwikkelingsplannen en 
ruimtelijke ordeningsplannen 
uitgewerkt door voorgangers 

6 7 42 Capaciteitsversterking van CMO’s om hun 
controlefunctie tav overheid uit te oefenen. 
Sensibilisering lokale verkozenen over het nut van de 
plannen en reeds behaalde resultaten. 

5 6 30 Door LV en PV. Regelmatige opvolging 
van het werk van de partners. 

9 Klimaatomstandigheden zoals extreme 
droogte of overvloedige regenval 
bemoeilijken de 
landbouwontwikkeling die met het 
programma beoogd wordt 

9 7 63 Introductie van duurzame landbouwtechnieken, 
selectie van aangepast zaaigoed, erosie bestrijdende 
maatregelen en technieken voor wateropvang in het 
veld.  

9 4 36 Door LV. Opvolgen via 
streekprogramma's. 

10 Prijsschommelingen voor 
landbouwproducten bemoeilijken de 
vermarkting 

6 7 42 Bevorderen van diversifiëring van teelten en 
marktgerichte teelten. Stockage, gegroepeerde 
verkoop, prijs informatiesystemen. 

6 3 18 Door LV. Opvolgen via 
streekprogramma's. 

11 Lokale producten moeten concurreren 
met gesubsidieerde import   

5 9 45 Lobby werk tav de overheid voor marktbescherming 
voor lokale producenten. Internationaal werk rond 
oneerlijke concurrentie. 

5 7 35 Door PV en politiek medewerker. 
Opvolgen via streekprogramma's. 
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5. K04 SENEGAL – VERWERKING VAN DE AANBEVELINGEN BIJ DE GSK 
 

aanbeveling Les ACNG ont demandé à ce que soit tenu compte du fait que les bénéfices attendus en 
terme de rationalisation prendront du temps alors que les coûts devront être pris d'emblée 
en considération.  

verwerking Broederlijk Delen heeft de kosten voor synergie geïntegreerd in het budget voor groepswerk 
en werkingsbudgetten van de partners.  

aanbeveling Le poste estime utile d'avoir une attention particulière sur les risques liées aux approches 
mais aussi à leur contribution aux cibles à cette étape. 

verwerking Zie hoofdstuk 5, waarin de meest reële risico’s gelinkt aan het programma worden 
beschreven. De lokale vertegenwoordiger in Senegal volgt, in nauw overleg met de partners, 
de Belgische ambassade en andere (Belgische) internationale NGOs, de situatie op. 
Veranderingen in risico’s worden regelmatig opgevolgd zodat snel gereageerd kan worden 
en maatregelen getroffen, vooral met betrekking tot veiligheid van eigen medewerkers en 
die van de partners. In 6.4.1 en 6.4.2 wordt uitgelegd hoe het programma bijdraagt aan de 
strategische doelen van het GSK, en hoe de benaderingen omgezet worden in concrete 
activiteiten. Ook in de veranderingstheorie (3.)  wordt dit nader toegelicht. 
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6. K04 SENEGAL - SPECIFIEKE DOELSTELLING  
 
6.1 K04 SENEGAL – FICHE VAN DE DOELSTELLING 
 

objectif spécifique Les ménages du plateau de Thiès et de la Vallée du Grand Baobolong et leurs membres 
participent de manière équitable à une société civile forte, ont amélioré leur résilience 
et souveraineté alimentaire et contribuent à une bonne gouvernance de 
l’environnement et des ressources naturelles. 

specifieke 
doelstelling 

Rurale huishoudens en hun leden op het plateau van Thiès (PdT) en in de vallei van de 
Grote Baobolong (VdGB) nemen op gelijkwaardige manier deel aan een sterke civiele 
maatschappij, verhogen hun weerbaarheid en voedselsoevereiniteit en dragen bij aan 
het goed beheer van milieu en natuurlijke hulpbronnen. 

IATI identifier BE-BCE_KBO-0418088113-K04_SENEGAL 

land SENEGAL GSK SENEGAL 

interventiegebieden 
  
  
  

STREEK PLATEAU VAN THIES 
Partners: ACCES, ADT-GERT, AGRECOL, APAF, CPR, FPN, GRAIF, GRAIM, JED 

STREEK VALLEE DU GRAND BAOBOLONG 
Partners: ADT-GERT, AGRECOL, CARITAS K, SYMBIOSE 

lokalisering subnational level 1 subnational level 2 Gemeente 

STREEK 
PLATEAU VAN THIES 
  
  

Région Thiès 
  
  
  

Département Mbour Sindia, Diass, Popenguine, Fissel 

Département Thiès Notto, Tassette, Fandène 

Département 
Tivaouane 

Chérif Lo 

Département 
Bambey 

Ndangalma, Ndondol 

STREEK VALLEE DU 
GRAND BAOBOLONG 

Région Kaolack Département Nioro 
du Rip 

Porokhane, Kayemor, Ngayen, Medina 
Sabakh, Paos Koto, Taiba Ndiassene 

Région Kaffrine 
  

Département 
Birkelane 

Mabo 

Département 
Kaffrine 

Ndanga  

doelgroep 
  

Rurale huishoudens met kleinschalige landbouwbedrijven, vrouwen en jongeren, 
basisorganisaties 
Dorpsstructuren, lokale besturen 

begunstigden Directe doelgroep 11.000 huishoudens in 2017. Tegen het eind van het programma 
hopen we, behoudens voldoende financiële middelen, 24.000 huishoudens te 
bereiken.  Indirecte doelgroep geschat op 200.000 personen. In de mate dat partners 
bijdragen aan reële beleidsveranderingen, is de indirecte doelgroep groter. 

organisaties Doelstelling uitgevoerd door Broederlijk Delen. Zie Toelichting vooraf voor interactie in 
Komyuniti. Geen andere organisaties 

operationele kosten 2.347.897,86 euro 

policy markers 
  
  
  
  
  

milieu 2 goed bestuur 1 

woestijnvorming 1 gezondheid van moeder 
en kind 

0 

biodiversiteit 1 HIV/aids 0 

klimaat aanpassing 1 kinderrechten 0 

klimaat mitigatie 1 ontwikkeling van handel 0 

gender 1     
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6.2 K04 SENEGAL – BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN 
 

Indeling Baseline jaar 3 jaar 5 verificatiebronnen 

 

STRATEGISCHE DOELEN GSK 

CSC2 : Promouvoir un modèle agricole performant (production végétale, animale et halieutique), basé sur l’agriculture familiale, priorisant les besoins et rôles spécifiques des femmes 
et des jeunes, qui améliore la souveraineté alimentaire et rende les territoires ruraux du Sénégal socialement, économiquement et écologiquement viables 

CSC3 : Assurer une bonne gouvernance et une démocratie participative et inclusive, afin que les organisations publiques et privées puissent remplir leurs responsabilités auprès des 
populations rurales et urbaines, y compris les plus vulnérables et en rendre compte 

CSC5 : Favoriser une meilleure protection de l’environnement et une gestion durable des ressources naturelles par les acteurs locaux (organisations paysannes, organisations des 
femmes, organisation de jeunes, autorités décentralisées, pouvoirs publics locaux,…) 

CSC8 : Promouvoir l’empowerment des femmes et renforcer l’égalité entre femmes et hommes dans les différents secteurs d’intervention 

SPECIFIEKE DOELSTELLING K04 SENEGAL 

Rurale huishoudens en hun leden op het plateau van Thiès en in de vallei van de Grote Baobolong nemen op gelijkwaardige manier deel aan een sterke civiele maatschappij, verhogen 
hun weerbaarheid en voedselsoevereiniteit en dragen bij aan het goed beheer van milieu en natuurlijke hulpbronnen. 

Les ménages du plateau de Thiès et de la Vallée du Grand Baobolong et leurs membres participent de manière équitable à une société civile forte, ont amélioré leur résilience et 
souveraineté alimentaire et contribuent à une bonne gouvernance de l’environnement et des ressources naturelles. 

Indicator 1. % van de ondersteunde rurale huishoudens wiens inkomen 
uit door programma ondersteunde activiteiten met minstens 25% is 
verhoogd 

0 30% 75% Meting tov begin van het programma – jaarlijkse meting, opvolging  
M&E team Agrécol, JED, CPR, FPN, ACCES, APAF, GRAIF, Symbiose, 
CK 

Indicator 2. % van de ondersteunde rurale huishoudens die het hele jaar 
toegang hebben tot voldoende en kwaliteitsvol voedsel 

0 30% 75% Nieuwe nulmeting nodig. Indicator gewijzigd t.o.v. vorige 
programma. Alle partners, jaarlijkse meting, opvolging door het 
M&E team 

RESULTAAT 1 BEHEER NATUURLIJKE HULPBRONNEN 

Middenveldorganisaties  en hun leden herstellen en beheren op gelijkwaardige en duurzame manier de natuurlijke hulpbronnen (grond, water en vegetatie), in overleg met de lokale 
overheden. 

BETROKKEN ACTOREN: GRAIM, ADT-GERT, JED, APAF, SYMBIOSE, CARITAS KAOLACK, ACCES, AGRECOL 

Indicator 1. Aantal plannen voor ruimtelijke ordening in Plateau van Thiès 
voorgedragen door de civiele samenleving, getekend door de lokale 
overheid en gezamenlijk uitgevoerd 

6 12 20 Projectverslag partners, jaarlijks. GRAIM. 

Indicator 2. Aantal plannen voor ruimtelijke ordening in de Vallée du 
Grand Baobolong voorgedragen door de civiele samenleving, getekend 
door de lokale overheid en gezamenlijk uitgevoerd 

8 16 25 Projectverslag partners, jaarlijks. SYMBIOSE. 

Indicator 3. Oppervlakte grond gerecupereerd met agro-ecologische 
technieken op het Plateau van Thiès 

4.800 ha 7.000 ha 9.400 ha Projectverslag partners – jaarlijkse meting – resultaten pas 
meetbaar na Jaar + 2, ADT-GERT  

Indicator 4. Oppervlakte grond gerecupereerd met agro-ecologische 
technieken in de Vallée du Grand Baobolong 

0 ha 1.000 ha 1.500 ha Projectverslag partners – jaarlijkse meting – resultaten pas 
meetbaar na Jaar + 2,  SYMBIOSE, ADT-GERT 

RESULTAAT 2 STERKE CIVIELE SAMENLEVING 
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Rurale huishoudens en hun leden dragen op gelijkwaardige basis bij aan sterke middenveldorganisaties die hun rechten verdedigen en bijdragen aan lokale  ontwikkeling 

BETROKKEN ACTOREN: ACCES, CARITAS KAOLACK, SYMBIOSE, GRAIM, GRAIF, AGRECOL, JED, CPR, FPN, lokale overheden 

Indicator 1. % vrouwen in bestuursfuncties in de middenveldorganisaties 
gesteund door het programma 

7% 10% 20% Projectverslagen partners. Verwerking door het M&E-team van het 
programma. 

Indicator 2. % jongeren in bestuursfuncties in de middenveldorganisaties 
gesteund door het programma 

7% 10% 20% Projectverslagen partners. Verwerking door het M&E-team van het 
programma. 

Indicator 3. Graad van uitvoering van officiële lokale 
ontwikkelingsplannen met bijdrage van de middenveldorganisaties 

10% 
(schatting) 

40% 65% Projectverslagen partners. Verwerking door het M&E-team van het 
programma. 

RESULTAAT 3 CONTROLE OVER PRODUCTIEFACTOREN 

Rurale huishoudens en hun leden verbeteren de duurzame en gelijkwaardige toegang tot, beheer van en controle over productiefactoren en hun opbrengsten. 

BETROKKEN ACTOREN: AGRECOL, CARITAS KAOLACK, GRAIM, GRAIF, CPR, FPN, SYMBIOSE, lokale overheden 

Indicator 1. Aantal extra  huishoudens die controle over land verzekerd 
hebben met een gedelibereerde individuele of collectieve grondtitel 

1500 350 extra 700 extra Projectverslagen partners. Verwerking door het M&E-team van het 
programma. 

Indicator 2. % vrouwen uit begeleide gezinnen die aangeven een 
verbeterde controle te hebben over de opbrengst van hun arbeid 

- 65% 85% Projectverslagen partners. Verwerking door het M&E-team van het 
programma. 

Indicator 3. % jongeren uit begeleide gezinnen die aangeven een 
verbeterde controle te hebben over de opbrengst van hun arbeid 

- 65% 85% Projectverslagen partners. Verwerking door het M&E-team van het 
programma. 

RESULTAAT 4 AGRO-ECOLOGISCHE LANDBOUW EN SOLIDAIRE ECONOMIE 

Rurale huishoudens zijn solidaire en sociale ondernemers en kunnen waardig leven van agro-ecologische landbouw 

BETROKKEN ACTOREN: JED, CARITAS KAOLACK, AGRECOL, FPN, CPR, ACCES, APAF, SYMBIOSE, GRAIF. Andere: CTB-Barvafor, Autre Terre, APEFE 

Indicator 1. Totale productie van alle ondersteunde tuinbouwers & 
imkers  op het Plateau van Thiès en in de Vallée du Grand Baobolong 

PDT: 150 T 
VDGB: 5 T 

PDT: 300 T 
VDGB: 10 T 

PDT: 600 T 
VDGB: 20 T 

Projectverslagen partners verwerkt door het M&E team van het 
programma 

Indicator 2. Hoeveelheid agro-ecologische producten vermarkt in de 
bestaande commercialiserings-circuits op het Plateau de Thiès en het 
nieuw op te zetten circuit in de Vallée du Grand Baobolong 

PDT: 80 T 
VDGB: 3 T 

PDT: 120 T 
VDGB: 5 T 

PDT: 200 T 
VDGB: 10 T 

Projectverslagen partners verwerkt door het M&E team van het 
programma 

RESULTAAT 5 WEERBAARHEID 

De begeleide gemeenschappen beschikken over functionele mechanismen om op voedselcrisissen te anticiperen 

BETROKKEN ACTOREN: CARITAS KAOLACK, SYMBIOSE, AGRECOL, FPN 

Indicator 1. % begeleide huishoudens die gebruik kunnen maken van 
minstens 1 systeem om op voedselcrisissen te anticiperen 

25% 50% 75% Systemen warrantage, graanbank, oogstverzekering, zaadbank. 
Projectverslagen van partners verwerkt door het M&E team van 
het programma. 

Indicator 2. % van de ondersteunde huishoudens die hun 
inkomstenbronnen gediversifieerd heeft 

20% 40% 60% Projectverslagen partners verwerkt door het M&E team van het 
programma 

RESULTAAT 6 CAPACITEITSVERSTERKING PARTNERS 

Partners hebben aangepaste functionele capaciteiten en verbeteren hun systemen voor planning, opvolging, evaluatie en kennisbeheer 

BETROKKEN ACTOREN:  

Indicator 1. Aantal partnerorganisaties met een goed functionerend PME-
systeem 

1 4 7 Informatie bijgehouden uit partnerbezoeken door LV en PV 
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Indicator 2. Aantal partners dat jaarlijks een minimum van 10 
kennisbeheerdocumenten ontwikkelt 

1 5 10 Projectverslagen partners verwerkt door het M&E team van het 
programma 

RESULTAAT 7 SAMENWERKING 

De partners verhogen de efficiëntie en vergroten de impact van hun interventies door synergie en complementariteit, uitwisseling van kennis en het bundelen van middelen (expertis, 
personeel, financiering van gezamenlijke acties) 

BETROKKEN ACTOREN:  

Indicator 1. Aantal effectieve samenwerkingen tussen twee of meer 
partners op het terrein 

14 15 17 Verslaggeving van partners verwerkt door het BD-team 

Indicator 2. % partners, doelgroepen en betrokken lokale overheden die 
het programma evalueren als goed of zeer goed 

te bepalen 
door enquête 

50% 80% Rapport externe consultant meting in 2019 en 2021 

VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 

Het programma is voorbereid met de partnerorganisaties. De overlegstructuren met de partners zijn operationeel. Enige overblijvende voorafgaande voorwaarde is de 
beschikbaarheid van de financiering. 

TYPOLOGIE VAN DE ACTIVITEITEN 

GEZAMENLIJK PROGRAMMA EN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN VAN PARTNERS 

Inzet door Broederlijk Delen van een lokale vertegenwoordiger. Gezamenlijke planning, opvolging en bijsturing van het programma. Gestructureerd partneroverleg middels seminaries 
en workshops. Gezamenlijke veldbezoeken, uitwisselingen en peer review. 

CAPACITEITSVERSTERKING VAN PARTNERS 

Inzet door Broederlijk Delen van coöperanten en vrijwilligers. Regelmatige bezoeken aan partnerorganisaties. Participatieve analyse van de capaciteiten met het 5C-model. Met 
partners op maat gemaakte verbetertrajecten uitwerken. Gemeenschappelijke vormingen en facilitering van deelname aan vormingen. 

RECHTENVERZEKERING EN BELEIDSBEINVLOEDING 

Deelname van partners aan netwerken die de belangen van de rurale bevolking verdedigen. Opbouw van een agro-ecologische beweging die geloofwaardig is ten aanzien van 
samenleving en overheid. Beleidswerk inzake grondrechten en andere productiefactoren. 

ORGANISATIEVERSTERKING EN SOCIO-POLITIEKE PARTICIPATIE VAN DOELGROEPEN 

Versterking van basisorganisaties op technisch en organisatorisch vlak. Vereniging van basisorganisaties in unies en federaties waar zinvol. Verbetering van de dienstverlening van 
boerenorganisaties aan hun leden. Capaciteitsversterking van CMO's om te kunnen opkomen voor rechten en belangen van de leden. Vorming van bevolking en lokale verkozenen 
over wetgeving die hen aanbelangt. Leiderschap van vrouwen en jongeren stimuleren. 

VERBETERING VAN LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN DE DOELGROEPEN 

Verbetering van de landbouwproductie. Begeleiding van de transitie naar agro-ecologie. Verbetering van bewaring van landbouwproducten door opslagplaatsen en droogtechnieken. 
Begeleiding bij verwerking en commercialisering. Begeleiden bij uitbouw van inkomensgenererende activiteiten. Vereniging van producenten in organisaties. Uitbouw van 
graanbanken, warrantage, lokale spaar- en kredietkassen en oogstverzekering. Toepassing van technieken die de werklast voor vrouwen verminderen. 

GENDER EN GELIJKWAARDIGHEID 

Rekening houden met genderaspecten in alle activiteiten en deze zo nodig aanpassen. Bevordering van gelijkwaardige deelname van vrouwen en jongeren aan economische 
activiteiten en middenveldorganisaties. Bewerkstelligen van acceptatie hiervan door sensibilisering, vorming en rolmodellen, en leiderschaps-training voor vrouwen en jongeren. Op 
huishoudniveau werken aan democratisch overleg over besteding van het huishoudbudget. 

HERSTEL EN BEHEER VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN 

Herstel van de leefomgeving door erosiebestrijding, aanleg van dijkjes, herbebossing, herstel van de bodemvruchtbaarheid, gewasrotatie, gebruik van dierlijke mest en compost. 
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6.3 K04 SENEGAL – TABEL 4 OPERATIONELE KOSTEN 

  

1. PARTNERS

Investering       63.110,00       60.940,00       46.345,00         8.120,00         6.860,00         185.375,00 

Werking     138.840,00     157.535,00     154.630,00     142.800,00     138.360,00         732.165,00 

Personeel     132.850,00     153.170,00     172.380,00     152.180,00     153.050,00         763.630,00 

Totaal  334.800,00  371.645,00  373.355,00  303.100,00  298.270,00      1.681.170,00 

2,SAMENWERKINGEN

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal                   -                     -                     -                     -                     -                            -   

3. LOKAAL KANTOOR

Investering         1.000,00       30.010,00                    -                      -                      -              31.010,00 

Werking       16.964,00       31.150,00       31.600,00       32.105,00       30.198,86         142.017,86 

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal     17.964,00     61.160,00     31.600,00     32.105,00     30.198,86         173.027,86 

4. HOOFDZETEL

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -         10.000,00                    -         10.000,00                    -              20.000,00 

Personeel       61.860,00     101.520,00     102.480,00     103.440,00     104.400,00         473.700,00 

Totaal     61.860,00  111.520,00  102.480,00  113.440,00  104.400,00         493.700,00 

TOTAAL OK

Investering       64.110,00       90.950,00       46.345,00         8.120,00         6.860,00         216.385,00 

Werking     155.804,00     198.685,00     186.230,00     184.905,00     168.558,86         894.182,86 

Personeel     194.710,00     254.690,00     274.860,00     255.620,00     257.450,00      1.237.330,00 

Totaal  414.624,00  544.325,00  507.435,00  448.645,00  432.868,86      2.347.897,86 

totaal K04P01 ADT-

GERT
      67.500,00       69.600,00       67.220,00       67.220,00       69.510,00         341.050,00 

totaal K04P02 

AGRECOL
      75.200,00       87.660,00       83.500,00       83.400,00       78.910,00         408.670,00 

totaal K04P03 

CARITAS KAOLACK
      74.800,00       74.780,00       64.000,00                    -                      -           213.580,00 

totaal K04P04 GRAIM       62.000,00       60.000,00       50.000,00       46.030,00       44.770,00         262.800,00 

totaal K04P05 JED       55.300,00       49.800,00       50.080,00       53.200,00       51.830,00         260.210,00 

totaal K04P06 

SYMBIOSE
                   -         29.805,00       58.555,00       53.250,00       53.250,00         194.860,00 

                         -   

                         -   

                         -   

                         -   

Total Partners :  334.800,00  371.645,00  373.355,00  303.100,00  298.270,00      1.681.170,00 

Total samenwerking 

1
totaal 

samenwerkingen

Investering     64.110,00     90.950,00     46.345,00       8.120,00       6.860,00         216.385,00 

Werking  155.804,00  198.685,00  186.230,00  184.905,00  168.558,86         894.182,86 

Personeel  194.710,00  254.690,00  274.860,00  255.620,00  257.450,00      1.237.330,00 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 414.624,00        544.325,00        507.435,00        448.645,00        432.868,86        2.347.897,86              

Investering

Werking

Personeel

Totaal STUDIO GLOBO

Operationele kosten Broederlijk Delen

Partners

Samenwerkingen

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK SENEGAL K04 Senegal - BROEDERLIJK DELEN

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK SENEGAL K04 Senegal - STUDIO GLOBO

2017 2018 2019 2020 2021  Algemeen Totaal 
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6.4 K04 SENEGAL – MOTIVATIE TEN AANZIEN VAN DE DAC-CRITERIA 
 
6.4.1 K04 SENEGAL – Beschrijving van de relevantie 
 
Het programma in Senegal sluit aan bij de Wet op de Internationale Samenwerking en meer bepaald Art. 3: “De 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft de duurzame menselijke ontwikkeling als algemene doelstelling 
en onderneemt daartoe acties die bijdragen tot duurzame en inclusieve economische groei voor een 
verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in de ontwikkelingslanden en tot hun sociaal-
economische en sociaal-culturele ontwikkeling, teneinde de armoede, uitsluiting en ongelijkheid uit te bannen. 
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking beoogt in dit kader eveneens de capaciteit van de partners inzake 
ontwikkeling op alle niveaus te versterken”. Het programma draagt bij tot het prioritaire thema 
maatschappijopbouw (Art 11 § 1). 
 
De specifieke doelstelling van het programma in Senegal, dat wordt uitgevoerd in twee streken (Plateau van 
Thiès en Vallei van de Grote Baobolong) onderschrijft 4 strategische doelen (CSC = Cible Stratégique Commun) 
van het GSK. Hieronder beschrijven we hoe de programmaresultaten bijdragen aan de strategische doelen. 

- Het programma draagt bij aan « CSC 2 : Promouvoir un modèle agricole performant (production 
végétale, animale et halieutique), basé sur l’agriculture familiale, priorisant les besoins et rôles 
spécifiques des femmes et des jeunes, qui améliore la souveraineté alimentaire et rende les territoires 
ruraux du Sénégal socialement, économiquement et écologiquement viables »  via 3 resultaten, die elk 
een onderdeel van het strategisch doel beogen. In resultaat 3 werken we aan een betere toegang tot 
en controle over de productiefactoren grond, water, zaaigoed en krediet, ook voor vrouwen en 
jongeren, twee groepen die moeilijker toegang krijgen tot land en het duurzaam omgaan met deze 
factoren door het toepassen van ecologische teelttechnieken. Resultaat 4 focust op verbetering van 
opbrengsten uit landbouwactiviteiten, en diversificatie van inkomen uit landbouwgerelateerde 
activiteiten zoals kleinveeteelt en verwerking van landbouwproducten. Er wordt gewerkt aan de 
uitbouw van waardeketens voor ecologisch geteelde groenten. Via resultaat 5 wordt de weerbaarheid 
van de boerenfamilies verhoogd door de toegang tot spaar- en kredietsystemen en graanbanken te 
verbeteren.  

- Het resultaat 2 – sterke civiele maatschappij draagt bij aan « CSC 3 : Assurer une bonne gouvernance et 
une démocratie participative et inclusive, afin que les organisations publiques et privées puissent 
remplir leurs responsabilités auprès des populations rurales et urbaines, y compris les plus vulnérables 
et en rendre compte ». Dit resultaat betracht enerzijds de versterking van de basisorganisaties en het 
verbeteren van hun democratisch functioneren, zodat zij ten volle hun rol in de samenleving kunnen 
spelen. Anderzijds wordt gewerkt aan de actieve deelname van vrouwen en jongeren aan 
beslissingsorganen op alle niveaus, gaande van het gezin, over lokale organisaties tot de lokale 
besturen.  

- « CSC 5 : Favoriser une meilleure protection de l’environnement et une gestion durable des ressources 
naturelles par les acteurs locaux (organisations paysannes, organisations des femmes, organisation de 
jeunes, autorités décentralisées, pouvoirs publics locaux,…) » We zien dit strategisch doel als een 
basisvoorwaarde voor de realisatie van het strategisch doel 2 en werken eraan via resultaat 1 – beheer 
van natuurlijke hulpbronnen, zowel op niveau van het herstellen van gedegradeerde hulpbronnen als 
het beschermen en duurzaam beheren ervan. Door de focus op promotie van duurzame, ecologische 
landbouwtechnieken dragen we via resultaat  4 ook bij aan dit doel. 

- « CSC 8 : Promouvoir l’empowerment des femmes et renforcer l’égalité entre femmes et hommes dans 
les différents secteurs d’intervention » Dit strategisch doel is opgenomen als een transversaal thema in 
alle resultaten van het programma. We dragen specifiek bij via resultaat 2 via het stimuleren van 
deelname van vrouwen en jongeren aan beslissingsorganen in de samenleving en hun verbeterde 
toegang tot grond (plaidoyer om hun land toe te wijzen en deliberaties te verschaffen) en andere 
productiemiddelen. 

 
De resultaten 6 – capaciteitsversterking en 7 – samenwerking dragen bij aan de realisatie van de 4 
strategische doelen.  

 

Programma Strategische doelen GSK 

K04 Senegal CSC 2 : Promouvoir un modèle agricole performant (production végétale, animale et 
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De strategische doelen in het GSK waaraan dit programma bijdraagt, werden opgemaakt door de  Belgische 
CMO-IA om een antwoord te bieden aan de uitdagingen die zij, samen met hun lokale partnerorganisaties in 
Senegal hadden geïdentificeerd in de Gemeenschappelijke Context Analyse (GCA). Beide (GCA en GSK) werden 
goedgekeurd door DGD.   
 
Het programma werd op participatieve wijze uitgewerkt met partners en doelgroepen. De noden en 
mogelijkheden waarop wordt ingespeeld werden door de doelgroepen en partners geïdentificeerd en 
geprioriteerd. De voorgestelde benaderingen om de resultaten te realiseren zijn gestoeld op onderzoek, 
ervaring en terreinkennis van de betrokken actoren.   
 
Tot slot haken we in het programma in op enkele beleidsprioriteiten van DGD: gender en milieu zijn als 
transversale thema’s opgenomen in de resultaten, net als mensenrechten. Het beleid van Broederlijk Delen 
mbt familiale landbouw sluit aan op de landbouw strategienota van DGD.  
Digitalisering is een strategie die aan belang wint bij onze partners. Er wordt o.a. gewerkt met geografische 
informatiesystemen om landgebruiksplannen te maken en te updaten en ook bij het opvolgen van de impact 
van erosie bestrijdende maatregelen worden GPS en GIS gebruikt. Partners maken steeds meer gebruik van 
online platformen om gegevens te delen, over hun resultaten te communiceren en deel te nemen aan 
netwerken. Op het plateau van Thiès wordt geëxperimenteerd met de invoering van digitale kadasters. Partner 
GRAIM werkt hiervoor samen met de universiteit van Thiès en de lokale overheden.  
 
 
6.4.2 K04 SENEGAL – Beschrijving van de doeltreffendheid 
 
De resultaten van het programma dragen bij tot de realisatie van verschillende gemeenschappelijke 
benaderingen in het GSK. Hieronder wordt verduidelijkt hoe het programma van Broederlijk Delen  bijdraagt 
aan de benaderingen. Het programma bouwt verder op vorige programma’s en wordt uitgevoerd door partners 
waarmee we reeds eerder samenwerkten. De doeltreffendheid van hun interventies werd in het verleden al 
aangegeven. De doeltreffendheid van samenwerking in een multi-actoren benadering werd nog benadrukt in 
de evaluatie van synergie in de vallei van Diobass (2015), onderdeel van het programma Plateau van Thiès.  
 
Voor de samenhang en doeltreffendheid van het geheel verwijzen we ook naar de ToC in 3., waar we uitleggen 
hoe we resultaten willen bereiken, en hoe het bereiken van de resultaten leidt tot het bereiken van de 
specifieke doelstelling. Voor de concrete synergiën verwijzen we naar 6.6. 
 
De streekprogramma’s dragen bij tot verschillende benaderingen van de GSK. Het zwaartepunt van het 
programma ligt bij CSC 2 – landbouw. Samen met onze partners promoten we de omschakeling naar en 
uitbouw van een duurzaam voedselsysteem, gebaseerd op familiale landbouw en geïnspireerd door agro-
ecologie. We werken op niveau van gemeenschappen en groepen enerzijds en families/individuen anderzijds. 
Kennis en expertise rond agro-ecologie is bij de meeste landbouwconsulenten weinig of niet aanwezig. JED en 
AGRECOL zullen samen een technische opleiding landbouwconsulent agro-ecologie oprichten (2A). Om een 
waardig leven uit te kunnen bouwen op het platteland, is het belangrijk dat boeren naast hun traditionele 
graangewassen die alleen in het regenseizoen geteeld kunnen worden ook inkomsten verwerven uit andere 

halieutique), basé sur l’agriculture familiale, priorisant les besoins et rôles 
spécifiques des femmes et des jeunes, qui améliore la souveraineté alimentaire et 
rende les territoires ruraux du Sénégal socialement, économiquement et 
écologiquement viables 
CSC 3 : Assurer une bonne gouvernance et une démocratie participative et inclusive, 
afin que les organisations publiques et privées puissent remplir leurs responsabilités 
auprès des populations rurales et urbaines, y compris les plus vulnérables et en 
rendre compte 
CSC 5 : Favoriser une meilleure protection de l’environnement et une gestion 
durable des ressources naturelles par les acteurs locaux (organisations paysannes, 
organisations des femmes, organisation de jeunes, autorités décentralisées, 
pouvoirs publics locaux,…) 
CSC 8 : Promouvoir l’empowerment des femmes et renforcer l’égalité entre femmes 
et hommes dans les différents secteurs d’intervention 
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activiteiten. Tuinbouw is een winstgevende activiteit, die, afhankelijk van de beschikbaarheid van water, het 
hele jaar door kan beoefend worden en voor inkomen en gezond voedsel zorgt (2G) . Boeren worden 
georganiseerd rond gemeenschappelijke tuinbouwvelden en begeleid om deze volgens agro-ecologische 
principes te bewerken (2A). Zowel hun technische kennis als het democratisch en inclusief functioneren van 
hun groepen worden versterkt (2A). Om de tuinbouwproducten maximaal te valoriseren worden ze begeleid 
om deze te stockeren, te verwerken of gezamenlijk te verkopen, bij voorkeur via een circuit voor ecologisch 
geteelde gewassen. De vrouwen in de gemengde tuinbouwgroepen vullen hun inkomen aan met het kweken 
van kippen (2G). De mest wordt gebruikt in het tuinbouwveld.  
 
In Thiès wordt voor de verkoop samengewerkt met de REFABEC, ook ondersteund door Agrécol (met 
financiering Autre Terre). De groenten worden verkocht op de wekelijkse bio-markt in Thiès (korte keten – 2F) 
of via groentemanden geleverd tot in Dakar. In Kaolack zullen onze partners vrouwengroepen organiseren in 
een coöperatieve (2E) om een nieuw verkoop circuit voor agro-ecologische producten op te zetten (2D). JED 
leidt imkers op, die hun honing rechtstreeks verkopen, of via het bio-circuit. De imkers worden georganiseerd 
in groepen en hebben een groepsspaarkas waarmee weer nieuwe inkomen genererende activiteiten kunnen 
worden opgezet (2G). CPR begeleidt vrouwengroepen die aan tuinbouw doen en helpt deze met het verkrijgen 
van toegang tot grond (2C), organisatie in groepen en federatie, die leidt tot een grote graad van autonomie 
van de vrouwen en hun in staat stelt zelf een ontwikkelingsactor in de streek te worden (2B, 8B). GRAIM en 
SYMBIOSE begeleiden boerengroepen en individuen met het bekomen van een gedelibereerde grondtitel voor 
hun landbouwactiviteiten. Ook vrouwen en jongeren kunnen met hulp van deze organisaties toegang krijgen 
tot grond om hun activiteiten uit te oefenen 52C, 8D).  
 
Caritas K werkt met hun “approche ménage” met de allerarmste gezinnen intensief aan de verbetering van hun 
gezinssituatie, via budgetbeheer, gezamenlijk overleg over besteding van inkomsten en goedkoop krediet om 
via economische activiteiten het gezinsinkomen te verhogen. Zij constateren dat inspraak van alle gezinsleden 
en gezamenlijke beslissingen een positieve impact hebben op het duurzaam verbeteren van de socio-
economische situatie van het huishouden (2 E, 2G). Om de gemeenschappen weerbaarder te maken tegen 
schokken worden systemen opgezet zoals graanbanken (FPN, Caritas K), ‘warrantage’ (Symbiose, Caritas K) en 
spaar-en kredietsystemen op groepsniveau (2G). Het bepleiten van toegang tot grond en water voor vrouwen, 
het promoten van agro-ecologie, het werken aan milieubeheer en organiseren van bewustwordingskaravanen 
doen partners in eerste instantie tav de lokale overheden. Gaandeweg schrijven zij zich meer en meer in in 
nationale platformen om deze claims ook bij de nationale overheid hard te maken (cfr deelname van o.a. 
ACCES, Caritas K aan de “Caravane Ouest-Africaine pour la convergence des luttes eau, terre, semences” in 
maart 2016). Om de toegang tot productief water voor tuinbouw te bewerkstelligen is vaak ook een technische 
interventie nodig. Broederlijk Delen en partners richten tuinbouwvelden in rond de waterpunten die door het 
BTC programma BARVAFOR werden gerealiseerd (2I). 
 
CSC 3 – goed bestuur: Op het Plateau van Thiès worden de “comité villageois et intervillageois de 
développement” (C(I)VD)  verder gevormd, en begeleid in hun functioneren en in de dialoog met de lokale 
overheden (3C) door GRAIM. Hun kennis rond grondrechten, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en 
decentralisatie wordt versterkt (3

 
E). In opvolging van de evaluatie in 2015 zal de focus liggen op het versterken 

van de capaciteiten van de C(I)VD, zowel op vlak van visie als organisatie, met oog op  grotere autonomie en 
dynamisme en het spelen van hun rol in de lokale overlegorganen. In Baobolong spelen de  Kepar en de Pench 
dezelfde rol als de C(I)VD en worden ze versterkt door Symbiose. GRAIF vormt vrouwen met het oog op 
deelname aan de lokale verkiezingen in 2019. Ze stimuleren vrouwen ook  om deel te nemen aan  lokale 
organisaties en er een verantwoordelijke functie op te nemen (3D). Verschillende partners werken aan het 
versterken van democratisch bestuur van de doelgroepenorganisaties die ze begeleiden, met als doel deze te 
verzelfstandigen. GRAIM, Symbiose en Caritas K  versterken de lokale verkozenen rond wetgeving met 
betrekking tot grondrechten (3A) en decentralisatie. 
  
CSC 5 – milieu en beheer natuurlijke hulpbronnen: Rond dit transversale thema wordt in het programma 
specifiek gewerkt in resultaat 1. Via het uitvoeren van een breed gamma aan erosie bestrijdende werken en 
herbebossing worden gedegradeerde gronden weer vruchtbaar gemaakt en dorpen en velden beschermd 
tegen de kracht van het water tijdens het regenseizoen (5B). De C(I)VD en Kepar/Pench werken samen met de 
lokale besturen aan plannen voor ruimtelijke ordening, die  vervolgens in overleg worden uitgevoerd (5A). De 
bevolking wordt gesensibiliseerd rond het nut van milieubeheer en het beschermen van het bosbestand – 
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invoering van houtbesparende kookvuren, thermische manden voor nagaren van voedsel en zonnekokers zijn 
innovaties die tegelijk werk besparend zijn voor vrouwen en goed voor het milieu (5

E
, 5D).   

 
CSC8: Empowerment van vrouwen: dit doel werd transversaal opgenomen in het programma. Verschillende 
activiteiten richten zich specifiek op vrouwen en jongeren. Partners werken met vrouwengroepen aan 
verhoging van inkomen via economische activiteiten, zoals verwerken van landbouwproducten. Vrouwen 
kunnen in deze groepen gemakkelijker hun leiderschapskwaliteiten ontwikkelen en zichzelf ontplooien (8C). Bij 
verschillende partnerorganisaties werden medewerkers opgeleid rond genderanalyse in hun werkdomein. Dit 
netwerk van gender focal points zal op niveau van het programma waken over de gendergevoeligheid van de 
activiteiten in het algemeen en de aandacht voor genderspecifieke benaderingen in het bijzonder (8A).  
 
6.4.3 K04 SENEGAL – Beschrijving van de duurzaamheid 
 
De duurzaamheidsstrategie van Broederlijk Delen wordt samengevat onder het label “FIETS plus exit” 
(Financiële, Institutionele, Ecologische, Technische en Sociale duurzaamheid). 
 

IMPACT 
Het programma beoogt verbeterde levensomstandigheden van rurale gemeenschappen door bevordering van 
economische en sociale alternatieven die een impact hebben op huishoudniveau, een beter beheer en gebruik 
van de natuurlijke hulpbronnen, en door verbeterde verzekering van belangen en rechten. De impact wordt 
geoptimaliseerd door een betere afbakening van de interventiegebieden en processen die ondersteund 
worden, en door de nauwere samenwerking tussen partners en met andere actoren (bv. met lokale 
overheden of  andere donoren en hun programma’s/partners). Zo worden binnen een bepaald gebied, 
strategieën van investering in duurzame familiale landbouw, organisatieversterking en rechtenverzekering 
gecombineerd, evenals lokale en nationale interventies, wat de impact vergroot. De aandacht die wordt 
besteed aan versterking van lokale sociale actoren, moet bijdragen tot het blijvende karakter van de impact. 

FINANCIELE DUURZAAMHEID 
Bij partnerorganisaties van het type federaties en/of coöperaties van producentengroepen, die mede 
gefinancierd worden door ledenbijdragen of inkomen genereren door het leveren van diensten aan hun leden 
wordt gewerkt aan toenemende financiële autonomie, tenminste voor de dagelijkse werking. Bij partners die 
lokale NGO zijn en diensten verlenen aan reeds ontwikkelde basisorganisaties, werken we eraan dat deze 
basisorganisaties op langere termijn zelf gaan bijdragen aan de kost van de interventies via lokale 
fondsenwerving. Broederlijk Delen faciliteert toegang van partners tot lokale subsidiëring waar dit mogelijk is. 
In regel zal Broederlijk Delen de financiering van een partner stopzetten als deze niet meer betekenisvol is in 
het totale budget van een partner, tenzij de partner strategisch belangrijk is voor politiek werk in het 
programma. De ondersteunde partners zijn dus organisaties waarvan de sociale functie en meerwaarde 
enerzijds niet toelaat om de werking door eigen inkomsten te bekostigen, anderzijds ondersteuning verdienen 
door de gemeenschap, inclusief door de internationale civiele samenleving. In de mate dat de socio-
economische situatie van doelgroepen verbetert, impliceert dit financiële duurzaamheid.  

INSTITUTIONELE DUURZAAMHEID 
Met de capaciteitsversterking van partnerorganisaties beogen we institutionele duurzaamheid en algemener 
de versterking van de civiele samenleving. Het gaat zowel over beheers- en financieel-administratieve 
capaciteiten als over leiderschap en soft skills, volgens het “5 Core Capacities” model (zie vrije bijlage bij het 
Komyuniti programma). Een deel van de institutionele versterking verloopt via de gemeenschappelijke 
activiteiten en de gemeenschappelijke planning, uitvoering en opvolging van het programma. Een sterke 
civiele samenleving garandeert dat de ondersteuning en de belangen van de doelgroepen blijvend behartigd 
worden, en dat door socio-politieke beïnvloeding toegewerkt kan worden naar inclusieve ontwikkeling. 

ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 
De bevordering van duurzame, zo mogelijk agro-ecologische landbouw, en de duurzame omgang met de 
natuurlijke hulpbronnen, inclusief het toepassen van herstelmaatregelen, maken integraal deel uit van het 
beleid familiale landbouw van Broederlijk Delen. Milieubehoud is in die zin niet enkel een transversaal thema, 
maar een intrinsieke dimensie van de resultaten inzake rurale ontwikkeling. Dit is cruciaal in dit Sahelland  en 
maakt deel uit van de specifieke doelstelling. Het is verweven in het hele programma, en vormt de essentie 
van de resultaten 1, 3 en 4. 

TECHNISCHE DUURZAAMHEID 
In geval de capaciteitsversterking ook specifieke technische competenties betreft, zoals in het geval van agro-
ecologie, verzekeren we de kennisopbouw van het personeelsteam van de partnerorganisaties. Wat betreft de 
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vorming van doelgroepen, zien we er op toe dat die leidt naar effectieve competenties van de gevormde 
personen die ook in de praktijk worden gebracht. 

SOCIALE DUURZAAMHEID 
Eigen aan de aanpak van Broederlijk Delen is dat we economische rurale ontwikkeling nooit geïsoleerd 
benaderen, maar kaderen in samenlevingsopbouw. We investeren in de organisatieontwikkeling van 
doelgroepenorganisaties en in een bloeiend gemeenschapsleven, en het realiseren hiervan achten we 
bepalend voor het succes. Tot de beoogde sociale ontwikkeling behoort ook de bevordering van socio-
politieke participatie van doelgroepen, en de verdediging van hun rechten en belangen op lokaal en nationaal 
niveau. Bevordering van gendergelijkheid en betrokkenheid van jongeren in rurale ontwikkeling vormen een 
transversale as, en afhankelijk van de context krijgen ook andere vormen van diversiteit aandacht. 

EXITSTRATEGIE 
Het exit beleid van Broederlijk Delen is bepaald, en bevat de procedures bij afbouw van landen, streken en van 
de samenwerking met individuele partnerorganisaties. Elk streekprogramma heeft zijn levenscyclus. Het 
streekprogramma Plateau van Thiès is matuur, het werd opgestart in de periode 2011-13 met een visie over 
10 jaar  en doorliep in 2014-16 een eerste fase. De programmaperiode 2017-21 zal toelaten om de beoogde 
verandering in grote mate te realiseren. De eindevaluatie van de periode 2017-21 zal bepalend zijn voor de 
toekomst van dit programma, met heroriëntering of afbouw in de daarop volgende periode. Het 
streekprogramma Vallei van de Grote Baobolong is nog jong, werd opgestart in de programmaperiode 2014-
16 en zal in de komende periode tot volle wasdom komen. Ook hier zullen evaluaties gebruikt worden voor 
bijsturing maar er is geen algemene exit voorzien.   
 
Binnen de streekprogramma’s werken partners wel met exit scenario’s ten aanzien van de doelgroep. ADT-
GERT werkt enkele jaren  intensief in een gemeente aan erosiebestrijding, tot de grootste problemen 
verholpen zijn en de bevolking in staat is om kleinere problemen met de geleerde technieken zelf onder 
controle te houden. Daarna wordt de werking verlegd naar andere gemeenten. Andere partners (o.a. Agrécol, 
CARITAS K, CPR, GRAIM, Symbiose, JED) starten intensieve begeleidingsprocessen met de doelgroep (vb 
ecologische tuinbouw, levensprojecten voor de allerarmsten, economische activiteiten voor vrouwen), die na 
2 à 4 jaar worden afgebouwd en afgerond. De doelgroep is tegen dan veerkrachtig genoeg om op eigen kracht 
verder te werken, of klaar voor een volgende stap richting economische ontwikkeling die aangepaste 
ondersteuning vraagt.  
 
In geval van een exit wordt een afbouwscenario uitgetekend zowel voor de partnergroep collectief als voor 
individuele partners. Dit afbouwscenario duurt twee of drie jaar, waarbij de partnerfinanciering door 
Broederlijk Delen geleidelijk aan vermindert en waarbij voorzien wordt in extra capaciteitsversterking met het 
oog op verdere verzelfstandiging waar mogelijk en in bemiddeling voor het bekomen van alternatieve 
financiering. In het licht van de besparingen hebben we al een afbouwscenario opgestart met Caritas Kaolack. 
Tegen eind 2019 zal onze financiële relatie afgerond zijn, en de resultaten van hun project maximaal 
geconsolideerd. Nieuwe manieren van samenwerken en betrokkenheid van Caritas zullen tegen dan vorm 
gekregen hebben. Ook met partner GRAIM zullen andere samenwerkingsmodaliteiten onderzocht worden 
vanaf 2020. Ze zullen waarschijnlijk partner blijven binnen het programma maar op kleinere schaal en 
ondersteund met eigen middelen. De duur van het 5-jaren programma is voorzien om hun verwezenlijkingen 
te kapitaliseren en te bestendigen in het werk van andere partners. 

 
 
6.4.4 K04 SENEGAL – Beschrijving van de doelmatigheid 
 
Broederlijk Delen tracht de schaarse middelen zo strategisch en zorgzaam mogelijk in te zetten en past dit 
principe ook toe bij de beleidsdialoog met de partnerorganisaties en de financiële opvolging van hun acties. 

 
PERSONELE SAMENWERKING 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
Broederlijk Delen heeft in de partnerlanden geen “landenkantoren”. Wel wordt een lokale vertegenwoordiger 
ingezet (één voltijdsfunctie). De lokale vertegenwoordiger moet volop kunnen interageren met het team in 
Brussel en moet de nodige objectiviteit t.a.v. de partners en de context kunnen bewaren. We kiezen daarom 
steeds voor een expat. Het mandaat van een lokale vertegenwoordiger is standaard beperkt tot zes jaar met 
uitzonderlijke verlenging tot negen jaar. De lokale vertegenwoordiger heeft volgende taken: dialoog met en 
begeleiding van individuele partnerorganisaties; begeleiding in samenwerking met partnerorganisaties van de 
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collectieve processen in verband met (streek)programma’s; bevordering van synergie onder partners en met 
andere actoren; vertegenwoordiging van Broederlijk Delen in het land, inclusief voor opvolging van het GSK. 

COOPERANTEN ALGEMEEN 
We zetten coöperanten in voor capaciteitsversterking van meerdere partnerorganisaties in een werkgebied of 
met het oog op een bepaalde expertise. Ze begeleiden lange termijn veranderingsprocessen. Om die reden 
zijn ze medewerkers van Broederlijk Delen met een verlengbare arbeidsovereenkomst van telkens twee jaar. 
Dit is gezien de duur kostefficiënter en doeltreffender dan consultancy (op consultants wordt wel beroep 
gedaan voor korte termijn opdrachten). Om bepaalde gewoonten en werkwijzen in vraag te stellen en te 
helpen veranderen, zijn  een externe blik en andere culturele achtergrond vaak een voorwaarde. Coöperanten 
zijn daarom internationale medewerkers van Broederlijk Delen ongeacht het land van afkomst (maar met 
uitzondering van het partnerland zelf).  
 
De invulling van de functie wordt overlegd met de partnerorganisaties en is steeds complementair ten 
opzichte van de competenties waarover partners en LV beschikken of door aanwerving kunnen beschikken. 
Afhankelijk van het land kunnen aanvullende technische competenties nodig zijn (zoals agro-ecologie 
landbouw, milieubeheer, coöperatieven). Waar het gaat over beleidswerk en rechtenverdediging, wordt de 
doeltreffendheid van de partners en sociale organisaties vergroot door de steun van de internationale civiele 
samenleving, middels de inzet van de coöperant. Coöperanten dragen steeds bij tot de 
organisatieontwikkeling en strategische aanpak van partner-organisaties, waarbij de externe blik die ze 
aanbrengen de doeltreffendheid vergroot (zie ook de aanbevelingen van de evaluatie personele 
samenwerking in de vrije bijlage bij het Komyuniti programma). 

COOPERANT 1 
In het intensieve voorbereidingstraject voor het nieuwe programma 2017-21 werd duidelijk dat alle 
partnerorganisaties hun planning- monitoring- evaluatie- lering  (PMEL) en kennisbeheer systemen willen 
verbeteren. Vermits dit een lange termijn proces is, wil Broederlijk Delen een coöperant inzetten die 
gedurende een minimum van drie jaar ondersteuning kan bieden op dit domein, en dit zowel op niveau van 
individuele partners, als collectief op niveau van het programma. Na een intensieve samenwerking tussen 
coöperant en partner organisaties, moeten de partners beter in staat zijn om hun projecten op te volgen en te 
evalueren, te analyseren en te leren van analyses, de geleerde lessen en andere informatie te documenteren 
en kapitaliseren voor gebruik in een volgende planning enerzijds en anderzijds in hun communicatie en 
beleidsbeïnvloeding. Er wordt ook ingezet op digitalisering van de gegevensverzameling, -opslag en –
visualisering.   
 
Daarnaast zal de coöperant de organisaties coachen bij het versterken van hun institutionele capaciteiten, 
zodat ze beter kunnen inspelen op een veranderende omgeving. Uit evaluaties is gebleken dat dit soort 
procesbegeleiding best gebeurt door internationale coöperanten. 

COOPERANT 2 
Uit auditverslagen en terreincontrole door DGD bleek dat het financieel beheer van verschillende 
partnerorganisaties niet aan de internationale standaarden voldoet. Partners werken met 
projectboekhoudingen in plaats van met een geïntegreerde, analytische boekhouding. In het programma 
2014-16 werd met enkele partners al gewerkt aan het verbeteren van hun financieel beheer. Het bleek 
moeilijk om een coöperant te vinden met de nodige expertise. Werken met lokale consultants leverde echter 
niet het verhoopte resultaat, deels omdat het moeilijk is om consultants te engageren voor langdurige 
begeleidingsprocessen. Korte vormingen bleken onvoldoende om de partners duurzaam te ondersteunen. Een 
vrijwilliger legde in 2016 met enkele partners de basis voor nieuwe financiële beheersystemen. Via de 
ondersteuning van een coöperant financieel beheer willen we verder bouwen aan dit proces en ook andere 
partners de nodige ondersteuning bieden.   

VRIJWILLIGERS 
Vrijwilligers worden ingezet voor vast omlijnde taken van capaciteitsversterking van partnerorganisaties, op 
basis van hun expertise, voor de duur van enkele maanden tot een jaar. Vrijwilligers vertegenwoordigen de 
beweging Broederlijk Delen en vervullen ook een brugfunctie naar de werking in België 

 
VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING OPERATIONELE KOSTEN 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
De verloning van lokale vertegenwoordiger past in het algemeen personeelsbeleid van Broederlijk Delen. De 
personeelskost wordt begroot op basis van de gemiddelde kost per persoonsmaand van lokale 
vertegenwoordigers in de jaren 2015-2016, met een jaarlijkse indexering van 1%. De werkingskosten betreffen 
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bureelkosten, communicatie, verplaatsingen en veldwerkkosten. 
Investeringen kunnen voorzien worden bij de inzet van een nieuwe lokale vertegenwoordiger of wanneer 
vervanging van het dienstvoertuig (voorzien voor 2018) of van informatica noodzakelijk blijkt. 

COOPERANTEN 
De verloning van coöperanten werd herzien, zodat ze beter past in het algemene personeelsbeleid van de 
organisatie. Ze wordt begroot op basis van de gemiddelde kost per persoonsmaand die licht hoger ligt dan in 
de periode  2014-2016, met een jaarlijkse indexering van 1%. De werkingskosten betreffen eventueel 
bureelkosten, communicatie, verplaatsingen en veldwerk kosten. Investeringen kunnen voorzien worden voor 
informatica of een verplaatsingsmiddel. 

GROEPSWERK 
De actie Groepswerk betreft de werkingskosten voor het organiseren van partnerseminaries, vorming van 
medewerkers van partnerorganisaties, facilitering van deelname aan vormingen georganiseerd door derden, 
en uitwisselings- en leerbezoeken tussen partnerorganisaties en tussen doelgroepenorganisaties. Het gaat hier 
over de interne synergie  en complementariteit binnen het programma. 

INVESTERINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
Uitrusting van doelgroep (omheiningen en uitrusting van tuinbouwvelden; bijenkorven en aangepaste kleding 
voor imkers; zonnepompen, klein landbouwmateriaal) aankoop van ICT-materiaal, kantoormiddelen, en 
enkele motorfietsen 

WERKINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
Werkingskosten vormen een belangrijk deel van de kosten. Het gaat om transportkosten, aankoop van 
materialen gelinkt aan het interne functioneren van de organisatie enerzijds, en anderzijds kosten voor  
trainingen, bijeenkomsten, landbouwmaterialen, voorlichtingsmaterialen etc. om de activiteiten voor en door 
de doelgroep te realiseren. 

PERSONEELSKOSTEN VAN PARTNERS 
Gezien de aard van het werk (begeleiden, vormen) vormt de personeelskost procentueel vaak een grote kost. 
Het programma betaalt enerzijds het personeel dat vrijgesteld is voor de uitvoering van projecten binnen het 
kader van het programma (totaal 24 VTE) en bij de meeste organisatie ook een deel van de overheadkosten 
(coördinatie, boekhouding, administratie – totaal 8 VTE). 

 
 
6.5 K04 SENEGAL – BESCHRIJVING VAN DE PARTNERSCHAPSSTRATEGIE 
 

TYPE PARTNERS 
In Senegal werken we samen met 11 partnerorganisaties die elk hun eigen expertise en werkmethodes 
hebben. Het collectief van partners heeft de expertise nodig om antwoorden te bieden op de problematiek in 
het werkingsgebied. We werken samen met 2 types partners: ledenorganisaties (FPN), vooral actief in de 
landbouwsector, en lokale NGO’s die diensten leveren en ondersteuning bieden aan de georganiseerde 
doelgroep. De meeste partners behoren tot deze laatste categorie. Hoewel bijna alle partners lokale NGO’s 
zijn, zijn er grote verschillen qua bereik en specialisatiegraad. Een aantal partners (APAF, CPR, ADT-GERT, 
GRAIF) zijn kleine structuren, met een sterke specialisatie en kleiner bereik, terwijl andere partners (GRAIM, 
CARITAS K, Symbiose, ACCES, JED, Agrecol) grotere organisaties zijn, met een lange staat van dienst, diverse 
activiteiten in verschillende sectoren en groot bereik. Met dit soort structuren steunen we typisch een 
bepaald onderdeel van hun werking (zo)wel qua specialisatie als geografisch bereik), waarbij de partners 
complementair kunnen werken en ze een meerwaarde betekenen voor het programma.  

COHERENTIE VAN HUN SELECTIE IN FUNCTIE VAN PROGRAMMA EN GSK 
Doorslaggevende argumenten bij de selectie van partners zijn: gedeelde waarden en visie, specifieke 
thematische of methodologische expertise, aanwezigheid op en kennis van het terrein, rol binnen de civiele 
samenleving (netwerken, …). We streven naar een goede mix van actoren, die enerzijds sterke expertise 
hebben rond een bepaald thema, en anderzijds een sterke lokale verankering, beide nodig om de doelen van 
het programma en GSK te realiseren. Vooral waar samenwerking met de lokale overheden wordt beoogd is de 
lokale verankering van cruciaal belang. Organisaties met een sterke lokale reputatie kunnen toegang krijgen 
tot beleidsorganen en samenwerking faciliteren voor andere organisaties die technische expertise aanbrengen 
maar lokale verankering missen.  
 
We streven in het programma naar een goede mengeling van de nodige expertise, in het bijzonder: 

- Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen – ruimtelijke ordening (GRAIM, Symbiose) 
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- Herstel ecosysteem (ADT-Gert, APAF) 
- Agro-ecologie (Agrécol, APAF) 
- Micro-ondernemerschap (CARITAS K, ACCES, CPR, JED) 
- Gender (GRAIF)  

GRAIF is een nieuwe partner, die werd gezocht om het werk rond gender, opgestart door de coöperant in het 
programma 2014-16, op duurzame wijze verder te integreren in het geheel van het streekprogramma in Thiès. 
Voor het programma Baobolong zoeken we nog een nieuwe partner voor financiering met eigen middelen, bij 
voorkeur een organisatie met genderspecialisatie of een basisbeweging.  
 
De geselecteerde partners zijn als leden van de civiele samenleving tegelijkertijd doelgroep van het 
programma, daar waar het focust op het versterken van die maatschappelijke organisaties, als uitvoerders en 
promotoren van een onafhankelijke, zelfbewuste en verantwoordelijke civiele samenleving. 

GROEPERING IN (STREEK)PROGRAMMA’S 
In elk van de streekprogramma’s werken partners met lokale verankering nauw samen met partners met 
technische expertise, lokale overheden en georganiseerde doelgroepen aan de versterking van de civiele 
maatschappij, het herstel en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en het verhogen van de 
voedselsoevereiniteit en inkomen van de bevolking met oog op een waardig leven en 
ontplooiingsmogelijkheden voor alle gezinsleden (zie ook beleidstekst in vrije bijlage bij het Komyuniti 
programma). 
Plateau van Thiès: GRAIM, AGRECOL, ADT-GERT, JED, ACCES, APAF, FPN, CPR, GRAIF 
Vallei van Grote Baobolong: SYMBIOSE, CARITAS K, ADT-GERT, AGRECOL 

AANTAL PARTNERS 
11, waarvan er 2 in beide streekprogramma’s actief zijn. In elk van de streekprogramma’s zal een partner 
afgebouwd worden: Caritas K in de Baobolong tegen eind 2019 en Graim in Thiès tegen ten laatste eind 2021. 
Er komt dan ruimte voor de opname van één nieuwe partner om het programma in Baobolong te versterken. 
We zoeken naar een partner met genderexpertise of een partner die een aanvulling vormt op de andere 
partners in de tuinbouw filière. Deze partner zal met eigen middelen gefinancierd worden. 

GESTRUCTUREERD PARTNEROVERLEG EN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN 
Gezamenlijke planning, opvolging en bijsturing van het programma worden gedaan via partnerbijeenkomsten. 
Bij de strategische planning worden ook andere actoren betrokken, zoals de lokale overheden, om ook hun 
prioriteiten voor het programma te kennen. Aan de regelmatige programmabijeenkomsten wordt telkens een 
terreinbezoek gekoppeld, waarbij het werk van één of meerdere partners in een gemeente wordt bezocht. Dit 
soort gezamenlijke terreinbezoeken zijn erg leerrijk en zorgen ervoor dat partners elkaars werk beter leren 
kennen en elkaars expertise meer appreciëren. Daarnaast geeft dit meer duidelijkheid en ideeën over 
mogelijke trajecten tussen partners onderling: hoe kan de expertise van één partner ingezet worden bij 
andere partners?   
Tijdens deze bijeenkomsten worden ook thema’s of problemen besproken en afspraken gemaakt voor 
gezamenlijke vormingstrajecten. Hiervoor worden ofwel externe consultants gezocht, of beroep gedaan op de 
expertise van één van de partners. Binnen elk streekprogramma is er een groep M&E, bestaande uit 
medewerkers van de partners, verantwoordelijk voor de opvolging van de vooruitgang van de 
programmaresultaten. Indicatoren worden opgevolgd m.b.v. gezamenlijk uitgewerkte protocollen en dienen 
mee om het programma bij te sturen.  

DIALOOG MET EN OPVOLGING VAN INDIVIDUELE PARTNERS 
De lokale vertegenwoordiger van Broederlijk Delen, gestationeerd in Thiès, voert regelmatige dialoog met de 
afzonderlijke partners, en waar wenselijk of nodig met meerdere partners samen indien het een gezamenlijk 
belang betreft. Het gaat daarbij om de opvolging van lopende activiteiten en het afgesproken traject van 
capaciteitsverbetering. Indien de partner in kwestie ook andere donoren heeft voor de activiteitendomeinen 
die Broederlijk Delen steunt, wordt er ook regelmatig met deze donoren overlegd over het functioneren van 
de partner en noden voor capaciteitsversterking. We besteden daarbij veel aandacht aan transparantie en 
complementariteit, zodat de partner optimaal kan groeien en presteren.  
Daarnaast worden dergelijke ontmoetingen ook gebruikt om ontwikkelingstrends van binnen en buiten 
Broederlijk Delen en de lokale organisaties te bespiegelen, wat de partnerschappen wederzijds versterkt. In 
aanvulling op lokale uitvoering  vindt een jaarlijkse opvolging door de programma verantwoordelijke uit 
Brussel plaats. Deze missies zijn in de eerste plaats strategisch van aard. 

CAPACITEITSVERSTERKING IN 2017-2021 
Capaciteitsversterking zal ook in volgend programma op 2 sporen worden verder gezet. Individuele 
versterking van partners, enerzijds op basis van een analyse van hun competenties op 5 gebieden (zie vrije 



 

K04 Senegal, pagina 29 
 

bijlage bij het Komyuniti programma), en via een op maat gemaakt begeleidingstraject. Anderzijds werken de 
partners naar een institutionele vooruitgang toe via een  gezamenlijke versterking, op basis van kennis hiaten 
aangegeven door de partners, of gedetecteerd door Broederlijk Delen. Een belangrijke focus zal liggen op het 
versterken van projectbeheer, met nadruk op kennisbeheer, kapitalisatie van kennis en communicatie 
hierover.  
Onderwerpen die door de partners naar voor werden geschoven voor technische vormingen in het 
programma 2017-21 zijn: agro-ecologie (reeds expertise aanwezig bij AGRECOL), controle van het 
overheidsfunctioneren door de civiele samenleving, lobby- en advocacywerk, geografische 
informatiesystemen (expertise bij GRAIM), organisatie ontwikkeling van basisorganisaties (expertise bij JED) 
en productie en bewaring van zaaigoed (“semences paysannes”).  
Naast de traditionele vormingen, zullen ook uitwisselingsbezoeken, actie-onderzoek en andere methoden 
gebruikt worden om de nodige capaciteitsversterking te realiseren.  

 
 
6.6 K04 SENEGAL – BESCHRIJVING VAN SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 
 
Ce chapitre décrit l’opérationnalisation des synergies et complémentarités contribuant à la réalisation de 
l’objectif spécifique du programme. Il traduit les engagements pris dans le CSC Sénégal (Chap 3). Broederlijk 
Delen s’engage à collaborer à la dynamique de synergies et complémentarités transversales et contribuera à 7 
synergies et complémentarités au niveau de 4 cibles stratégiques. Broederlijk Delen comme les autres OSC/AI, 
a prévu des budgets de fonctionnement général afin de pouvoir réaliser différents types de dépenses 
nécessaires dans le cadre des synergies et complémentarités prévu dans ce chapitre. Les coûts spécifiques liés 
aux collaborations bilatérales ou multilatérales ont aussi été budgétisé, notamment dans le cadre du dialogue 
avec les partenaires locaux.  

Synergie/complément
arité n°1 

Synergie d’échange d’informations  
 

Type Echange d’informations 

Cible stratégique 
commune et approche 
du CSC liées 

CSC 2 : 2A, 2B, 2C, 2D, 2F, 2G, 2H 
CSC 7 : 7A, 7B 
CSC 8 : 8B 

Objectif de la 
synergie/ de la 
complémentarité 

Augmenter l’efficacité de l’accompagnement et du renforcement des capacités des 
partenaires en commun, augmenter la transparence, partager les bonnes pratiques. 
Partager les informations, les outils de suivi/évaluation, les stratégies, et améliorer 
les capacités des partenaires  

Acteurs Impliqués Broederlijk Delen, Autre Terre, ULB-Coopération, WSM, ONG CIDSE, SOLIDAGRO, 
SOS Faim 

Rôles, devoirs, tâches 
à remplir 

Broederlijk Delen 
Grâce à sa présence sur le terrain, BD a une connaissance approfondie des 
partenaires et ses groupes cibles, partage ses appréciations du terrain et informera 
les autres acteurs en cas de difficultés ou changements majeurs. Echange régulière 
sur les budgets et les rapports financiers de partenaires. Coordination dans le 
renforcement des capacités et dans l’accompagnement organisationnel du 
partenaire. 
APEFE 

 Mise à disposition d’un observatoire logé au Ministère de la Femme, de la Famille 
et de l’Enfance sur l’Entreprenariat féminin dans le domaine de l’Agroalimentaire 
(statistiques, tendances des marchés, informations/études sur le secteur, 
capitalisation des bonnes pratiques, documents de référence sur la 
transformation, cartographie des entreprises féminines bénéficiaires, plans de 
renforcement de capacités techniques et managériales et textes légaux etc.) 

 Mise à disposition d’une application intégrée au système d’informations du 
Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, 
outil de capitalisation des acquis du programme d’appui à la formation de 
formateurs (produits, processus liés à l’implantation de l’APC et de la démarche 
qualité, curricula, manuels des procédures, manuel qualité etc.) 

Autre Terre, SOS-FAIM, ULB-coopération, WSM, ONG CIDSE, SOLIDAGRO  



 

K04 Senegal, pagina 30 
 

 Echanger, communiquer et partager les informations sur les programmes en cours 
et difficultés éventuelles pour des solutions adéquates aux autres ACNG belges 
avec l’ambassade de Belgique. 

 Echange de connaissance sur les bénéficiaires directs et indirects, notamment 
pour aider à la cartographie et la sélection de ceux-ci dans le cadre du 
renforcement de capacités. 

 Les missions de SOS Faim et Autre Terre pourront être mutualisée (mission de 
suivi des partenaires des 2 ONG) 

 Coordination dans le renforcement des capacités et dans l’accompagnement 
organisationnel des partenaires.  

Contribution financière Budgets ACNG 
Contribution matérielle  

 

Synergie/complément
arité n°2 

Le renforcement des cadres de concertation locaux 

Type Synergie opérationnelle et complémentarité 

Cible stratégique 
commune et approche 
du CSC liées 

CSC3 : 3A,3C,3D,3
E
 

Objectif de la 
synergie/ de la 
complémentarité 

Promouvoir un développement intégré en se basant sur des cadres de concertations 
villageois et inter villageois  
Promouvoir la protection sociale des groupes cibles ( h/f) à travers les mutuelles de 
santé en vue de leur garantir un travail décent 

Acteurs Impliqués Broederlijk Delen, WSM, Autre Terre/SOS Faim 

Rôles, devoirs, tâches 
à remplir 

Broederlijk Delen, WSM/Solidarité mondiale 

 Renforcer le fonctionnement des cadres de concertations villageois (CVD) et inter 
villageois (CIVD)  et soutenir leurs activités concernant l’environnement, la gestion 
du terroir et le genre. 

 Promouvoir la participation des C(I)VD aux structures de concertation des acteurs 
de la protection sociale au niveau des collectivités locales 

 Appuyer la participation des leaders des cadres de concertations villageois aux 
actions de promotion des mutuelles de santé  

 Contribuer son expertise sur la mutualisation des producteurs ruraux/ agriculteurs 
pour assurer les conditions du travail décent dans les zones d’intervention 
communes.  

Autre Terre/SOS Faim 

 Sensibilisation des producteurs des partenaires d’Autre Terre/SOS Faim pour 
s’affilier aux mutuelles de santé de GRAIM (couverture maladie) 

 Renforcer les capacités des producteurs/trices  membres des mutuelles de santé 
dans le développement de leurs activités de production agro-écologique par 
Agrécol 

Contribution financière Intégré dans les programmes partenaires 
Contribution matérielle Mutualisation moyens des partenaires 

 

Synergie/complément
arité n°3 

Développer des chaines de valeur agro-écologiques 

Type Synergie opérationnelle et complémentarité 

Cible stratégique 
commune et approche 
du CSC liées 

CSC 2, 2D, E, F,G,H, I 

Objectif de la 
synergie/ de la 
complémentarité 

Renforcer les chaines de valeur des produits agro-écologiques et renforcement de 
capacités des acteurs en agro-écologie  
 

Acteurs Impliqués Broederlijk Delen, Autre Terre, ADG, ULB-Coopération, FONGS, SOS Faim, 
SOLIDAGRO, VECO, WSG, …. 

Rôles, devoirs, tâches  Augmenter, à travers ses partenaires, la production des produits agro-écologiques 
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à remplir dans la zone de Thiès (BD), Kaolack (BD) et Kaffrine (BD), Sokone (WSG, ULB-C), 
Tambacounda (ULB-C), Mbour (ULB-C)  

 Mener des actions de promotion des produits biologiques pour développer le 
marché local autour de Tambacounda (ULB-coop) 

 Organiser des visites d’échange en agroforesterie. (ULB-C, BD, ADG) 

 Echanger à propos des travaux qui sont engagés avec les acteurs de la recherche 
en matière notamment de fertilisation symbiotique. (ULB-C, ADG) 

 Participation à la « Task Force Agro-écologie »  

 Mise en place d’un circuit de commercialisation des produits agro-écologiques à 
Kaffrine-Kaolack (BD) 

 Mener des actions de promotion des produits biologiques pour développer le 
marché local/national (AT) 

 Mise en place d’une formation professionnelle sur l’agro-écologie  (BD, AT, ADG) 
Contribution financière Intégré dans les programmes partenaires ; budget des partenaires ABK et APAF 

Subvention des activités d’Agrécol Afrique, Symbiose, Caritas Kaolack et JED, WSG 
Soutien au fonctionnement et animation de la Task Force Agro-écologie (ADG : 2000 € 
/ an, ULB-C: 2000 €/an) 

Contribution matérielle Mutualisation moyens des partenaires, subvention du partenaire GRAIM 

 

Synergie/complément
arité n°4 

Promotion de l’accès aux Semences Paysannes pour contribuer à la souveraineté 
alimentaire 

Type Synergie opérationnel et complémentarité 

Cible stratégique 
commune et approche 
du CSC liées 

CSC 2 : 2 C, G, H et I 

Objectif de la 
synergie/ de la 
complémentarité 

Sauvegarder, produire, promouvoir et diffuser les semences paysannes de qualité en 
lien avec des acteurs actifs dans l’agro-écologie et la Coalition Ouest-Africaine pour 
les Semences Paysannes (COASP) et ASPSP 

Acteurs Impliqués Broederlijk Delen, Autre Terre, Solidagro, SOS FAIM, COASP, ASPSP, COPAGEN 

Rôles, devoirs, tâches 
à remplir 

Broederlijk Delen, Solidagro, SOS FAIM, COASP, ASPSP, COPAGEN  

 Participer aux principales activités avec leurs partenaires.  

 Contribuer à diffuser l’information dans leurs réseaux respectifs au niveau 
national et international 

 Renforcer  le réseau ouest-africain pour les semences paysannes en soutenant la 
production et le plaidoyer. 

Autre Terre 

 Réseautage avec des coalitions/réseaux sur cette thématique 

 Assurer une veille sur les lois semencières/Brevetage au niveau national et sous 
régional 

 Répertorier/Multiplier/Echanger/diffuser des semences lors de foires nationales 
et sous régionales via COASP (synergie sous régionale) 

 Assurer un plaidoyer ouest africain pour la préservation et diffusion des 
semences paysannes adaptées à l’agro-écologie- agriculture 
biologique/agriculture familiale et pour la santé des consommateurs. 

 Mener des actions spécifiques sur les semences génétiquement modifiés pour 
obtenir un moratoire  

 Mise en place de « maison de semences paysannes » 
Contribution financière Budget programme des partenaires AT et 3.000 € via CR/AFO 

Mutualisation moyens matériels et humains en fonction des activités 
Contribution matérielle Intégré dans les programmes des partenaires 

 

Synergie/complément
arité n°5 

Renforcement mutuel sur les approches genre 

Type Synergie opérationnel et complémentarité 

Cible stratégique CSC 8, 8A, 8B, 8C, 8D 
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commune et approche 
du CSC liées 

Objectif de la 
synergie/ de la 
complémentarité 

Valoriser les expériences concrètes de plusieurs ACNG pour améliorer l'impact Genre 
des interventions  
Promouvoir  l’autonomisation des femmes et renforcer l’égalité entre femmes et 
hommes par l’échange sur des bonnes pratiques et la mutualisation de l’expertise 
Intégration de l’approche genre par l’échange de méthodologies et d’outils 

Acteurs Impliqués Broederlijk Delen, APEFE, LMSF, ADG, Exchange Expertise 

Rôles, devoirs, tâches 
à remplir 

Broederlijk Delen, ADG 

 Renforcer et sensibiliser les bénéficiaires et surtout les femmes et jeunes de 
partager le pouvoir de décision dans le ménage 

 Renforcer le leadership féminin et la participation des femmes dans les cadres de 
concertation communautaire/la société civile 

 Améliorer l’accès des femmes aux facteurs de production (terres, eau, semences, 
crédit) 

 Mise à disposition d’expertise pour dispenser les formations, animer les ateliers 
thématiques. 

 Echange d'expérience et de témoignages pour nourrir des échanges techniques 

 Organisation de rencontres annuelles entre praticiens (issus des équipes des 
ACNG, de leurs partenaires ou des bénéficiaires) 

APEFE 

 Renforcement de capacités des entreprises féminines dans les zones ciblées 
(Niayes, Grande côte, Petite côte)  

o Techniques dans la transformation agro-alimentaire (processus de 
transformation, normalisation, démarche qualité, HSSE, etc.) dans les 
filières lait, fruits et légumes, produits halieutiques 

o Managériales et entrepreneuriales (plans d’affaires, montage de demande 
de financement, gestion, leadership, GRH, intendance, comptabilité, 
commercialisation, communication etc.) 

 Sensibilisation à l’approche genre  

 Accompagnement au changement socio-culturel engendré par l’émancipation et 
l’autonomisation économiques des femmes entrepreneures 

Le Monde selon les Femmes 

 Intégration de l’approche genre, facilitation, méthodologie et bonnes pratiques 

 Informer les ONG’s belges des activités de formations et d’autres organisées par 
MSLF au Sénégal.  

 Partager son expertise sur le sujet avec BD et ses partenaires et explorer les 
possibilités des actions de plaidoyer et de sensibilisation en synergie.  

 Echanger des informations sur des bonnes pratiques. 
Contribution financière Mutualisation des moyens existants de chaque ACNG impliquée 

Mobilisation de partenaires et des bénéficiaires pour témoigner et participer  
Contribution matérielle  

 

Synergie/complément
arité n°6 

Mise en valeur des ouvrages  

Type Synergie opérationnel et complémentarité 

Cible stratégique 
commune et approche 
du CSC liées 

CSC 2, 2C, 2G, 2I 
CSC 5, 5B 

Objectif de la 
synergie/ de la 
complémentarité 

Augmenter la production agricole et restaurer les ressources naturelles à travers la 
mise en valeur des ouvrages réalisés dans la période 2011-2016 par le projet 
CTB/BARVAFOR ainsi que des éventuels projets CTB futurs  dans le domaine de 
l’agriculture durable ou l’accès à l’eau productive.  

Acteurs Impliqués Broederlijk Delen 
BARVAFOR-CTB 

Rôles, devoirs, tâches Broederlijk Delen 
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à remplir  Accompagner ses partenaires dans le choix des sites d’intervention pour une 
valorisation maximum des ouvrages réalisés par BARVAFOR dans la zone de la 
Vallée du Diobass et la Vallée du grand Baobolong (Kayemor, Porokhane et Paos 
Koto).  

 Mettre en place, à travers les partenaires, des périmètres maraichers biologiques, 
des ouvrages antiérosifs qui renforcent les ouvrages BARVAFOR et les 
écosystèmes et toutes structures organisationnelles de base nécessaires pour le 
bon fonctionnement des interventions y-inclus l’accompagnement techniques.  

 Participer aux réflexions autour de la formulation d’un nouveau Programme de 
coopération entre le Sénégal et la Belgique. Identifier des synergies potentielles 
une fois le programme validé et définir ensemble les rôles et responsabilités de 
tout un chacun.  Bien communiquer sur les sujets. 

BARVAFOR 

 Respecter l’autonomie et l’expertise des ONG’s dans la mise en valeur et éviter 
des chevauchements.  

 Une bonne communication sur les sujets qui concernent les synergies avec les 
ONG’s.  

 Définir des thématiques phares et des zones d’intervention en lien avec les 
priorités définies dans l’ACC et le CSC est une condition pour que des synergies 
seront possibles dans le cadre du nouveau programme de coopération entre le 
Sénégal et la Belgique.  

Contribution 
financière 

Subvention des activités d’Agrécol Afrique, JED, ADT-GERT, GRAIM, Symbiose et 
Caritas Kaolack 
Pour BARVAFOR: A voir dans le nouveau PIC 

Contribution 
matérielle 

Le temps et la disponibilité de la représentation au Sénégal, les moyens logistiques et 
personnels des partenaires 

 

Synergie/complément
arité n°7 

Sensibilisation environnementale 

Type Synergie logistique et organisationnelle 

Cible stratégique 
commune et approche 
du CSC liées 

CSC 1: 1A, 1G, 1H; CSC 2: 2I; CSC 5: 5B, 5E; CSC 6: 6B 

Objectif de la 
synergie/ de la 
complémentarité 

Elargir la couverture géographique et renforcer les expertises des acteurs sur la 
sensibilisation environnementale.  
Promouvoir un développement intégré et efficace en connectant les approches sur la 
promotion de la santé communautaire, de la bonne gestion de l’environnement et la 
souveraineté alimentaire.   

Acteurs Impliqués Broederlijk Delen 
Croix-Rouge de Belgique 

Rôles, devoirs, tâches 
à remplir 

Broederlijk Delen 

 Faciliter les échanges entre les partenaires  BD et CR actifs dans la sensibilisation 
environnementale pour un élargissement de la zone couverte par les actions, un 
échange d’expertise, un apprentissage sur des bonnes pratiques et la mise en 
place d‘éventuelles actions communes.   

 Mobiliser le réseau des organisations de base soutenu par ses partenaires pour 
des activités de la Croix-Rouge.  

Croix-Rouge de Belgique 

 Faciliter les échanges entre les partenaires  BD et CR actifs dans la sensibilisation 
environnementale pour un élargissement de la zone couverte par les actions, un 
échange d’expertise, un apprentissage sur des bonnes pratiques et la mise en 
place d‘éventuelles actions communes.  

 Sensibiliser et former les membres du réseau des organisations de base des 
partenaires de BD  en vue de promouvoir la santé et prévenir les maladies. 

Contribution 
financière 

Le montant des contributions financières à charge des deux OSC sont prises en 
charge au sein de leur budget programme respectif  
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Subvention des activités d’Agrécol Afrique, Symbiose, Caritas Kaolack et JED 

Contribution 
matérielle 

Le temps et la disponibilité de la représentation au Sénégal de CR et BD, des 
différents comités de la CR et de ses volontaires 
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Samenwerkingsverband Komyuniti 
Programma 2017-2021 

K05 CONGO 

 
 
 
 
DUIDING INZAKE DE DOORGEVOERDE BESPARING (maart 2017) 
 
Bespaard wordt op 
 

 Beperkte besparingen op de werkingskosten van de BD-ploeg in Congo (lokale vertegenwoordiger en 
coöperanten). 

 Het aantal persoonsmaanden van coöperanten in het programma werd teruggebracht van 114 tot 97, 
met behoud van de 4 voorziene inzetten voor een iets kortere duur. 

 Alle groepswerk werd behouden, maar de lijn synergie Agricongo werd evenredig in mindering 
gebracht. 

 De financiële steun aan de 10 basisorganisaties en aan de functionering van de provinciale 
boerenfederaties in Oost-Kasai en Bandundu wordt behouden zoals voorzien: dit gebeurt vanuit de 
eigen middelen. 

 De activiteiten PASPOR van de provinciale boerenfederaties in Oost-Kasai  en Bandundu worden 
evenredig teruggeschroefd. 

 De afbouw van Kabinda wordt behouden, maar deze in Inongo werd met één jaar vervroegd van eind 
2018 naar eind 2017. 

 Het nieuwe streekprogramma in Kwilu wordt zoveel mogelijk ontzien omdat het een nieuwe regio is 
met een lopend programma in zijn derde uitvoeringsjaar, met uitzondering van NGO-partner INADES 
waarvoor een heel hoog budget voorzien was.  

 De samenwerking met NGO-partner RRN wordt in 2017 beëindigd op eigen middelen en zo mogelijk 
vervangen door een nieuwe NGO-partner die reeds in de streek werkzaam is. NGO-partner CENADEP 
blijft in 2017 nog in eigen middelen en krijgt vanaf 2018 DGD-ondersteuning. 

 De besparing wordt vnl. gerealiseerd in Kasai, al vele jaren een interventiezone van Broederlijk Delen, 
op de budgetten van de NGO-partners waarmee reeds lang samengewerkt wordt: ALFA, CEFOP en in 
iets mindere mate PRODEK. Voor ALFA en CEFOP wordt vanaf 2020 overgestapt van structurele 
partnerfinanciering naar het inkopen van diensten door het programma. 

 De samenwerking met NGO-partner MIDIBAM wordt afgebouwd in 2017 en 2018, NGO-partner 
CODESCI wordt in 2017 in eigen middelen gehouden en krijgt vanaf 2018 in DGD-ondersteuning. 

 
 
Effecten van de besparing op het programma 
 
Het programma met al zijn onderdelen blijft behouden evenwel met een ambitie die naar beneden bijgesteld 
is. Dit vertaalt zich in de vermindering van de becijferde doelstelling en van de meeste indicatoren (zie punt 3). 
De inbreng van de NGO-partners in afbouw wordt zo mogelijk overgedragen naar een andere bestaande NGO-
partner, zo niet naar een te identificeren nieuwe NGO-partner: met het wegvallen van MIDIBAM en RRN wordt 
respectievelijk gekeken in de richting van PRODEK en CENADEP. Zo dit niet mogelijk is zal voor dit aspect een 
nieuwe NGO-partner voor Kwilu geïdentificeerd worden. 
 
Ten gevolge van de baselinestudie in het streekprogramma Kasai (23-26 maart 2017) werd de formulering van 
enkele indicatoren gewijzigd en werden de te realiseren waarden van indicatoren in 2019 en 2021 realistischer 
geprojecteerd. 
 
In dit aangepast programma geven we alle veranderingen met gele markering aan. 
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TOELICHTING VOORAF 
 
 
HET SAMENWERKINGSVERBAND KOMYUNTI IN 2017-2021 
Het samenwerkingsverband Komyuniti, opgericht in 1997, bestaat uit Studio Globo en Broederlijk Delen. De 
meerwaarde van het samenwerkingsverband heeft zich doorheen de jaren bevestigd. Beide organisaties 
hebben de erkenning bekomen als programma-ngo voor de periode 2017-2026. Het samenwerkingsverband 
Komyuniti wordt voortgezet in 2017-2021, met consolidering van de synergie. De leden van Komyuniti hebben 
een gezamenlijke strategische planning 2014-2021, die zich vertaalt in het gezamenlijke programma. 
Resultaatsgericht beheer en kwaliteitsbeheer worden samen uitgebouwd.  Broederlijk Delen en Studio Globo 
werken ook samen op het vlak van logistiek, informatica en databeheer, personeelsbeheer en boekhouding. 
Het samenwerkingsprotocol werd herzien met het oog op 2017-2021.  
 
GEZAMENLIJK PROGRAMMA 2017-2021 
In het kader van de nieuwe regelgeving dienen Broederlijk Delen  en Studio Globo een gezamenlijk programma 
in. Het programma 2017-2021 is het zesde programma van Komyuniti. Inhoudelijk blijft het zoals voorheen een 
geïntegreerd programma. Conform de nieuwe regelgeving worden budgetten en financiële verantwoording nu 
gescheiden. Het gezamenlijke programma wordt aangestuurd en opgevolgd door de Komyuniti Stuurgroep, en 
binnen Studio Globo en Broederlijk Delen afzonderlijk door de directieteams. De operationele coördinatie en 
opvolging gebeurt door de Komyuniticel bestaande uit de coördinator en de boekhouder van het programma. 
 
LUIK BELGIE 
Het Luik België van het programma bestaat uit drie specifieke doelstellingen: Onderwijs, Beweging en Politiek. 
Deze komen overeen met drie strategische doelen van de GSK België. De specifieke doelstelling Onderwijs 
wordt gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, met Studio Globo als lead. De realisering 
van de gezamenlijke doelstelling Onderwijs wordt opgevolgd door de Komyuniti Werkgroep Onderwijs. De 
doelstellingen Beweging en Politiek worden uitgevoerd door Broederlijk Delen. 
 
LUIK PARTNERLANDEN 
Het Luik Partnerlanden van het programma wordt uitgevoerd door Broederlijk Delen. Dit luik is ingedeeld per 
land met één specifieke doelstelling per land. De specifieke doelstellingen Israël-Palestina, Burkina Faso, 
Senegal, Congo, Oeganda, Rwanda, Burundi, Guatemala, Nicaragua, Haïti, Peru en Bolivia kaderen in de 
respectievelijke GSK’s van deze landen. De specifieke doelstelling Colombia wordt ingediend buiten GSK, 
conform de  regels in dat verband. 
 
LEVENDE COHERENTIE VAN HET PROGRAMMA 
Zowel in het Luik België als in het Luik Partnerlanden wordt gestreefd naar maatschappelijke verandering voor 
duurzame ontwikkeling en een wereld zonder ongelijkheid. Met dit programma willen we de dynamiek 
versterken waarbij groepen in België en in de partnerlanden interageren in het bewustzijn dat ze werken aan 
een gezamenlijke doelstelling, met specifieke uitdagingen in elk land. Partners zijn betrokken bij de campagne 
van Broederlijk Delen en de ontwikkeling van educatieve tools. Personele samenwerking en inleefreizen 
creëren vanuit de vrijwilligersbeweging een band met de partnerlanden. Meer in het algemeen willen we de 
werkvormen uitbouwen die directe solidariteit bevorderen tussen groepen in België en in de partnerlanden. De 
politieke werking waarbij op Belgisch en Europees niveau belangen verdedigd worden van de bevolking in de 
partnerlanden, vormt een brug tussen het Luik België en het Luik Partnerlanden. De werking in de 
partnerlanden is ook uitdrukking van de solidariteitsbeweging, en de werking in België wordt mee bepaald door 
de dynamiek van maatschappelijke verandering in de partnerlanden. 
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1. K05 CONGO – LANDFICHE 
 

Operationele kosten   € 3.408.592,63 

Contactpersoon België naam Luk Verbeke, programmaverantwoordelijke Broederlijk Delen 

  telefoon 02 213 04 58 

  e-mail luk.verbeke@broederlijkdelen.be 

Contactpersoon Partnerland naam 
Monique Van Meegeren, lokale vertegenwoordiger Broederlijk 
Delen 

  telefoon +243 820 456 468 

  e-mail monique.vanmeegeren@broederlijkdelen.be 

 
SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 
 

Het programma begeleidt 6.270 Congolese boerenfamilies in de provincies Kwilu en Kasai Oriental in hun 
streven naar een beter inkomen en een waardig leven. Eind 2021 zullen 4.200 families dit ook gerealiseerd 
hebben. Het programma zet in op uitbouw van lokale economie en een weerbare civiele samenleving: agro-
ecologische familiale landbouw, verbeterde commercialisering van landbouwproducten, aanvullende 
inkomstengenererende activiteiten, ruraal ondernemerschap, versterking van boerenorganisaties en 
beleidsbeïnvloeding. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de participatie van vrouwen en jongeren. Om dit 
mogelijk te maken werken we samen met een aantal lokale ngo’s die in elke provincie vijf basisorganisaties 
ondersteunen. We willen deze basisorganisaties verankeren in de provinciale boerenfederatie, die een 
belangrijke strategische partner is in het beïnvloeden van het provinciale beleid ten gunste van familiale 
landbouw. Samen met onze nationale partnerorganisaties willen we op deze wijze werk maken van een 
structurele sociale beweging, op provinciaal en nationaal niveau, die opkomt voor de socio-economische 
rechten van boerenfamilies en weegt op het beleid. Om het werk meer kracht bij te zetten werkt Broederlijk 
Delen nauw samen met de vijftien andere Belgische ngo’s binnen de Alliantie Agricongo en met de BTC-
landbouwprogramma’s in beide provincies. 

 
KAART MET LOKALISERING VAN DE INTERVENTIES 
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2. K05 CONGO – LIJST VAN DE PARTNERS 
 

1 ALFA 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Alphabétisation et Formation des Adultes et Enfants défavorisés 

adres Maison de Scheut, B.P. 400 Mbujimayi, Commune de la Kanshi, Avenue de l’Evêché, n° 62 

telefoon 00243(0)997337902 

e-mail alfakasayi@gmail.com 

contactpersoon Patrice Kazadi Matuka 

doelstelling K05 CONGO 

DGD-budget 177.180 € 

rol van de 
partner 

Resultaten 4-5 en 7-8. ALFA heeft een alfabetiseringsprogramma in Kasai Oriental. Middels 
de aanpak REFLECT wordt vanaf 2017 de link gelegd tussen alfabetisering en ontwikkeling. 
Alfabetisering is een basisvoorwaarde voor de resultaten 4 en 5. 

partner sinds Sinds 1993 

 

2 CEFOP 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Centre d’ Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’ Homme 

adres BP. 1056 MbujiMayi, Cité 84, n° 99/100, Baudine IV, Quartier Cikisha, Commune Kanshi 

telefoon 00243(0)998240603 

e-mail cefopk@yahoo.fr 

contactpersoon Isabelle Lubuya Mulumba 

doelstelling K05 CONGO 

DGD-budget 176.180 € 

rol van de 
partner 

Resultaten 4-8. CEFOP bevordert in Kasai Oriental participatieve lokale ontwikkelingsplannen 
in dialoog met lokale overheden. Vanaf 2017 komt daarbij de structurering van 
basisorganisaties en het mee vorm geven aan de dimensie vrouwen-rechten evenals de 
uitbouw van beleidsbeïnvloeding, waarvoor samengewerkt wordt met CODESCI. 

partner sinds Sinds 2001 

 

3 CENADEP 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Centre National d’Appui au Développement et à la participation Populaire 

adres 1150 Avenue Tabora, Barumbu, Kinshasa 

telefoon 00243 99 00 23 637 

e-mail info@cenadep.net, bosskabalob@yahoo.fr, d.singoma@cenadepasbl.org. 

contactpersoon Danny Singoma 

doelstelling K05 CONGO 

DGD-budget 160.000 € ( 2017 nog in eigen middelen, vanaf 2018 in DGD) 

rol van de 
partner 

Resultaten 3-8 in Kwilu en Inongo. CENADEP zal instaan voor het diversifiëren van 
inkomensgenererende activiteiten en van daaruit de link leggen naar participatie van 
vrouwen en jongeren en naar structurering. Vanuit Inongo brengt CENADEP de ervaring 
inzake "gestion concertée" binnen in het streekprogramma Kwilu. In Inongo zelf begeleidt 
CENADEP twee basisorganisaties naar afbouw van de BD-ondersteuning eind 2017. 

partner sinds Sinds 2014 

 

4 CODESCI 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Collectif pour le Développement Economique, Social et Culturel Intégré 

adres Av, Nzaba n°5, Quartier Bubanji, Commune de Diulu – Ville de Mbujimayi 

telefoon +243 99 459 01 80  et  +243 82 420 00 80 

e-mail codescirdcongo@gmail.com  

contactpersoon Patrick Cibangu 

doelstelling K05 CONGO 
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DGD-budget 117.500 € (in 2017 nog in eigen middelen, vanaf 2018 in DGD) 

rol van de 
partner 

Resultaten 5-8. CODESCI heeft ervaring in "controle citoyen" en zal als lokale relais dienen 
van RODHECIC voor het uitwerken van de rechtenbenadering in Kasai met focus op de socio-
economische rechten van landbouwfamilies en hun gemeenschappen. Hiertoe wordt 
samengewerkt met de basisorganisaties en met de provinciale boerenfederatie FOPAKOR. 
Vrouwenrechten zijn hij een belangrijke dimensie. 

partner sinds Sinds 2014 

 

5 FOPAKKM 

type Partner in DGD-financiering 

volledige naam Faitière des Organisations Paysannes du Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe 

adres 164, Av Kwango, Quartier Sankuru, Commune de Nzinda, Kikwit, Province du Kwilu 

telefoon +243811656123 

e-mail nzwangablaise@gmail.com  

contactpersoon Blaise Nzwanga 

doelstelling K05 CONGO 

DGD-budget 125.000 € 

rol van de 
partner 

Resultaten 4-7. Deze provinciale boerenfederatie en de lokale relais ervan worden actief 
betrokken bij het programma in Bandundu. In het kader van de synergie binnen de Alliantie 
Agri-Congo werkt Broederlijk Delen rechtstreeks samen met FOPAKKM om de federatie als 
beweging te versterken en te verankeren binnen de nationale federatie. 

partner sinds Sinds 2013 

 

6 FOPAKOR 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Fédération des Organisations Paysannes du Kasai Oriental 

adres N° 2b, Av Lubi, Q/Bonzola ; C/Dibindi/ Ville de Mbuji-Mayi  

telefoon +243821615471 

e-mail fopakor@gmail.com  

contactpersoon Chantal Kabangu 

doelstelling K05 CONGO 

DGD-budget 125.000 € 

rol van de 
partner 

Resultaten 4-7. Deze provinciale boerenfederatie en de lokale relais ervan worden actief 
betrokken bij het programma in Bandundu. In het kader van de synergie binnen de Alliantie 
Agri-Congo werkt Broederlijk Delen rechtstreeks samen met FOPAKOR om de federatie als 
beweging te versterken en te verankeren binnen de nationale federatie. 

partner sinds Sinds 2015 

 

7 FOPALO 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Faitière des Organisations Paysannes du Lomami 

adres Avenue Lumumba /Quartier Balasa, Ville de Kabinda, Province de Lomami 

telefoon (+243) 81 053 39 41 et (+243) 99 415 46 24 

e-mail kapepulanumbi@gmail.com  

contactpersoon Jean-Baptiste Kapepula 

doelstelling K05 CONGO 

DGD-budget 0 € 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-2 en 4-6. In 2017-2018 zal FOPALO vooral investeren in activiteiten inzake 
verbeterd zaaigoed, landbouwproductie en commercialisering in de gemeente van Ludimbi 
Lukula. Partner in afbouw tot eind 2018. 

partner sinds Sinds 2014 

 

8 INADES CONGO 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Inades Formation Congo, Antenne du Bandundu 
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adres 35, Avenue Lukengo, Kikwit, Kwilu 

telefoon 00243(0)815069964 

e-mail ifcongoakkt@yahoo.fr 

contactpersoon Martin Kamba 

doelstelling K05 CONGO 

DGD-budget 631.241 € 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-2, 4-5 en 7-8. Tot nu toe investeerde INADES enkel in landbouwproductiviteit in 
Kwilu en nam de rol van procesbegeleider op zich voor het streekprogramma. Vanaf 2017 zal 
INADES het commercialiseringsluik op zich nemen dat de voorbije jaren met behulp van de 
coöperant werd ontwikkeld. Van hieruit zal INADES ook betrokken zijn bij de strategie inzake 
structurering van boerenorganisaties en participatie van vrouwen en jongeren. In Inongo 
begeleidt INADES de 2 door BD ondersteunde basisorganisaties met het oog op de toekomst 
na de BD-ondersteuning  vanaf 2018. 

partner sinds Sinds 2013 

 

9 MIDIBAM 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Midimu Ya Bamamu 

adres BP  1867 Mbuyi Mayi 1, Avenue MUEPU, Quartier BONZOLA, Commune de la KANSHI 

telefoon 00243(0)997341038  

e-mail midibam@yahoo.fr 

contactpersoon Anne Ngoma 

doelstelling K05 CONGO 

DGD-budget 0 € 

rol van de 
partner 

Resultaten 3,5 en7-8 in 2017 en 2018. Kasai Oriental. Wegens de besparingen wordt 
MIDIBAM als NGO-partner met problemen in afbouw gezet (2017-2018).In 2017 en 2018 zal 
MIDIBAM geleidelijk aan de inbreng in het programma overdragen aan PRODEK. 

partner sinds Sinds 1998 

 

10 OPBDD 

type Cluster basisorganisaties gesteund met eigen middelen 

volledige naam Organisations paysannes de Bandundu 

adres Gemeentes Kwilu en Mai-Ndombe 

telefoon Zie Inades 

e-mail Zie Inades 

contactpersoon Martin Kamba 

doelstelling K05 CONGO 

DGD-budget 0 € 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-6. 5 basisorganisaties in het steekprogramma Kwilu en 2 in Inongo. De 2 in 
Inongo worden door het BD-team en NGO- partners ondersteund met het oog op de 
toekomst na BD-steun vanaf 2018. De 5 basisorganisaties zijn de dragers van het 
streekprogramma in Kwilu. Ze zijn actief in landbouwproductie, commercialisering, 
inkomensgenererende activiteiten, participatie van vrouwen en jongeren, structurering van 
de boerenbeweging en beleidsbeïnvloeding. Ze worden hierbij ondersteund door het BD-
team en de NGO-partners van Kwilu. 

partner sinds Sinds 2014 

 

11 OPKOR 

type Cluster basisorganisaties gesteund met eigen middelen 

volledige naam Organisations paysannes du Kasai Oriental 

adres Territoires Kabeya Kamuanga en Lupatapata 

telefoon Zie PRODEK 

e-mail Zie PRODEK 

contactpersoon Jean Medi Kanda (PRODEK) 

doelstelling K05 CONGO 
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DGD-budget 0 € 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-6. De 5 basisorganisaties zijn de dragers van het streekprogramma in Kasai 
Oriental. Ze zijn actief in landbouwproductie, commercialisering, inkomensgenererende 
activiteiten, participatie van vrouwen en jongeren, structurering van de boerenbeweging en 
beleidsbeïnvloeding. Ze worden hierbij ondersteund door het BD-team en de NGO-partners 
van Kasai Oriental. 

partner sinds Sinds 2016 

 

12 PRODEK 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Programme de développement du Kasai 

adres BP 174 Mbuyi Mayi, Quartier LUSE, Cité Keena Nkuna, Kabeya Kamuanga, Kasaï Oriental 

telefoon 00243(0)9997397779  

e-mail prodek2002@yahoo.fr 

contactpersoon Jean Medi Kanda 

doelstelling K05 CONGO 

DGD-budget 291.947 € 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-5 en 7-8. Kasai Oriental. PRODEK investeerde de voorbije jaren reeds in 
verbetering van de landbouwproductiviteit, opzetten van inkomensgenererende activiteiten, 
spaarkassen, versterking van boerenorganisaties. In het nieuwe programma zal PRODEK ook 
de uitbouw van een strategie inzake commercialisering op zich nemen. Van daaruit zal 
PRODEK ook betrokken zijn bij de structurering van boerenorganisaties en de participatie 
van vrouwen en jongeren. 

partner sinds Sinds 2005 

 

13 RODHECIC 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Réseau d’Organisations des Droits Humains et d’Education Civique d’Inspiration Chrétienne 

adres PB 3064, Maison St Ignace, Kinshasa-Gombe, 204 B, Immeuble le Royal; Bvd du 30 juin 

telefoon 00243(0)999905272/00243(0)818141327  

e-mail www.rodhecic.org; rodhecic@yahoo.fr 

contactpersoon Paul Kabeya Mukenga 

doelstelling K05 CONGO 

DGD-budget 250.000 € 

rol van de 
partner 

Resultaten 5-8, gelinkt aan het programma in Kwilu. Deze nationale partner is in het 
programma trekker van de uitbouw van de rechtenbenadering met focus op de socio-
economische rechten van landbouwfamilies en hun lokale gemeenschappen. Zij werkt deze 
uit met de basisorganisaties in Kwilu en stemt hierbij af met CODESCI in Kasai Oriental. 
Vrouwenrechten vormen hierbij een belangrijke dimensie. Vanaf 2017 betaalt BD bij 
RODHECI een medewerker die politieke analyses maakt om zodoende mee het politieke 
werk rond Congo van BD in België te ondersteunen. 

partner sinds Sinds 2000 

 

14 RRN 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Réseau Ressources Naturelles 

adres Avenue du Progres n°251, Barumbu, Kinshasa 

telefoon +243818148539 / +243998182145 / +243816867321 / +243997723115 

e-mail www.rrnrdc.org, rrnrdc@rrnrdc.org 

contactpersoon Joseph Bobia 

doelstelling K05 CONGO 

DGD-budget 

0 € Partner in afbouw in 2017 (op eigen middelen), indien nodig te vervangen door een 
nieuwe NGO-partner rond “Foresterie Communautaire” voor Kwilu (zie “nieuwe partner” 
hieronder) 

rol van de Resultaten 6-8 in 2017. Kwilu. RRN is een nationaal netwerk dat de "contrôle citoyen" 
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partner organiseert inzake houtkap in het regenwoud, en lobbywerk doet voor bescherming van het 
regenwoud. Op het terrein hanteren zij het werkinstrument van participatieve cartografie. 
Dit creëert mogelijkheden voor lokale gemeenschappen om beheersplannen voor ruimtelijke 
ordening te ontwikkelen en om bij de provincie het statuut te verkrijgen van "foresterie 
communautaire" dat het in kaart gebrachte gebied beschermt tegen verkoop aan derden. 

Partner sinds Sinds 2014 

 

15 Nieuwe partner (= optie voor zover een bestaande NGO=partner dit niet kan opnemen) 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Nog te identificeren 

adres  

telefoon  

e-mail  

contactpersoon  

doelstelling K05 CONGO 

DGD-budget 113.500 € 

rol van de 
partner 

De nieuwe partner in Kwilu zal geïdentificeerd worden in de loop van 2017 i.f.v. de tijdens 
het identificatieproces uitgesproken noden van basisorganisaties (o.m. alphabetisering en 
foresterie communautaire)voor zover deze niet door bestaande NGO-partners kunnen 
worden opgenomen 

Partner sinds 
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3. K05 CONGO – VERANDERINGSTHEORIE 
 

POLITIEKE INSTABILITEIT

LANDBOUWFAMILIES VERBETEREN HUN 
VOEDING EN INKOMSTEN DANK ZIJ DE STIJGING 
VAN DE LANDBOUWPRODUCTIVITEIT

SPECIFIEKE DOELSTELLING DR CONGO: 4.200 LANDBOUWFAMILIES IN DE PROVINCIES KWILU EN KASAI ORIENTAL VERBETEREN HUN 
LEVENSOMSTANDIGHEDEN DANKZIJ DUURZAME FAMILIALE LANDBOUW EN DE UITBOUW VAN EEN AUTONOME EN PERFORMANTE 
BOERENBEWEGING DIE HET BELEID BEÏNVLOEDT

R6a. LOKAAL 
LOBBYWERK EN 

BELEIDSBEINVLOEDING

R5. 
PPARTICIPATIE 
VROUWEN EN 

JONGEREN

R2. 
COMMERCIALISERING

DUURZAAMHEID 
EXIT-STRATEGIE

RECHTEN 
BENADERING

R8. NGOS ALS 
DIENSTVERLENERS

R7. SYNERGIE 
UITWISSELING 

LEREN

FINANCIERING DOOR BD MEDEWERKERS BD

PROVINCIALE EN 
NATIONALE 

BELEIDS 
BEINVLOEDING

R6b. VERDEDIGING 
RECHTEN EN BELEIDS 

BEINVLOEDING

R4b. STRUCTURERING 
PROVINCIALE EN 

NATIONALE BEWEGING

STRUCTURERING 
IN SYNERGIE 

(AGRICONGO)

POLITIEKE CEL BD

PROVINCIALE FEDERATIE KWILU: FOPAKMM
PROVINCIALE FEDERATIE KASAI. FOPAKOR
NATIONAAL NETWERK RECHTEN: RODHECIC

KWILU: 5 UNIES, 150 GROEPEN, 2000  HUISHOUDENS
KASAIl: 5 UNIES, 130 GROEPEN, 4270 HUISHOUDENS

AGRO-
ECOLOGIE

COMMERCIALISERING 
ONDERNEMERSCHAP

ONVEILIGHEID EN 
REPRESSIE

AFWEZIGHEID  
DECENTRALISATIE

AFWEZIGE EN PASSIEVE 
OVERHEDEN

AFWEZIGHEID 
INFRASTRUCTUUR

AFWEZIGHEID 
LANDBOUWPOLITIEK

ANALFABETISME EN LAAG 
VORMINGSNIVEAU 

DOELGROEP

ATTENTISME DOELGROEP

SFEER VAN CONTROLE 
DOOR BD

INVLOEDSSFEER VAN 
BD EN NGO-PARTNERS

INVLOEDSSFEER VAN 
BASISORGANISATIES 
EN NGO-PARTNERS

IVLOEDSFEER VAN 
BETROKKEN PARTIJEN

IMPACT

DIENST NOORD BD 

RECHTEN 
BENADERING 1

3

6

1

BD-TEAM IN RDC

3

5

MIDDELEN RESULTATEN

NEGATIEVE EXTERNE FACTOREN

POSITIEVE INVLOED OP EXTERNE FACTORPOTENTIELE INVLOED OP EXTERNE FACTOR

1

1

2

6

INTERNATIONAAL 
LOBBYWERK

NETWERK 
RECHTEN

BENADERING

COMMUNICATIE EN 
INTERACTIE

MULTI-ACTOREN 
AANPAK

R4a. STRUCTURERING 
BASISORGANISATIES

4

L

H

G I F

K J

B

E

C

VERANTWOORDELIJKE ACTOREN

BOUWSTENEN PROGRAMMA

B

A VERANDERING IN HET PROGRAMMA 6

D

A

L

D

M M M

L

F

F

SLAGVAARDIGE 
BASISORGANISATIES
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TOELICHTING 
 

M Het programma heeft als doel de levensomstandigheden van 4.200 landbouwfamilies (hierna ‘families’ 
genoemd) in de provincies Kwilu en Kasai Oriental te verbeteren, dankzij duurzame familiale landbouw 
en de uitbouw van een autonome en performante boerenbeweging die het beleid beïnvloedt. Het 
programma is een vervolg van en bouwt voort op de resultaten en lessen uit het lopende programma. 
Het programma wordt geïmplementeerd in een uiterst fragiele politieke en socio-economische context. 
Bij het schrijven van deze ToC is het nog onduidelijk wanneer de geplande verkiezingen van november 
2016 zullen doorgaan en of en wanneer er lokale verkiezingen komen. Er is weinig politieke participatie 
van de burgers. En als deze dan zichtbaar wordt, wordt ze door de regering met harde repressie in de 
kiem gesmoord. De centralistische overheid voelt zich aan vele kanten bedreigd en behoudt met 
repressie haar macht. Beleid wordt nauwelijks geformuleerd, en zeker geen beleid ten voordele van de 
kleine boer en de familiale landbouw. De situatie van de familiale landbouwers kenmerkt zich door 
onzekerheid, onveiligheid en repressie. Er is geen nationale en lokale overheid die een enabling 
environment biedt voor familiale landbouw. Dit betekent dat er ook amper een overheid (als duty 
bearer) is bij wie de enabling environment afgedwongen kan worden.  
 
In precaire condities proberen Congolese families te overleven. De afwezige infrastructuur en het lage 
scholings- en organisatieniveau maken het de families bijna onmogelijk om voldoende te produceren en 
een waardig leven te leiden. Zij worden niet aangemoedigd om initiatieven te nemen; de kans is groot 
dat deze situatie tot niets anders dan tegenwerking en frustratie leidt. De vaak afwachtende houding 
(attentisme) die hieruit voortvloeit is een gevolg van de hierboven genoemde politieke en socio-
economische omstandigheden waarin Congolezen moeten overleven.  
 
Door de boeren, basisorganisaties en hun federaties te versterken in organisatie en sociaal kapitaal en 
te empoweren, probeert het programma dit 'attentisme' te doorbreken. Door middel van een 
verbeterde productie, commercialisering en inkomensverhoging krijgt de lokale economie een kans en 
wordt de welvaart en het welzijn van de families in de beide programmaregio's vergroot.  
 
Hieronder gaan we met de letters (A tot S) in het schema en de tekst in op hoe verandering in het 
programma tot stand komt en hoe deze leidt tot het realiseren van de (intermediaire) resultaten van 
het programma en uiteindelijk tot de specifieke doelstelling. Ook wordt de link gemaakt van de 
resultaten van het programma met de strategische benaderingen (SB) van het GSK RDC waar dit 
programma op inzet.  
 
Vervolgens gaan we via de cijfers (1 tot 6) en de groene pijlen in op de wijze waarop het programma 
inspeelt op de negatieve externe factoren zodat het programmadoel niet in gevaar komt.  
Voor een beter begrip dient deze ToC ook gelezen te worden in combinatie met de omschrijving van de 
doeltreffendheid onder punt 6.4.2. 
 

VERANDERING IN HET PROGRAMMA 

N Resultaat 1 Duurzame landbouw (N) 
 
Het programma promoot de uitbouw door boer(inn)en van een agro-ecologische kennis en praktijk (SB 
1D, 2A, 2B en 5B). Landbouwdeskundigen van NGO-partners begeleiden de boeren in dit domein. 
Omdat deze landbouwdeskundigen klassiek geschoold zijn en de neiging hebben om hierbij vooral uit te 
gaan van de eigen (theoretische) kennis, zoals het lopende programma uitwijst, beoogt het nieuwe 
programma de introductie van de vernieuwende aanpak van participatieve onderzoeksacties door 
boer(inn)en (recherche action participatieve, RAP), geïnspireerd op de ervaring van Broederlijk Delen in 
Burkina Faso. Volgens de aanpak van RAP gaan boeren stapsgewijs op zoek naar duurzame 
productiemethoden voor familiale landbouwers.  
 
Een belangrijk onderdeel daarvan in de context van veranderende klimaat is het weerbaarder maken 
van de boer(inn)en tegen klimaatschokken en op een duurzamere wijze omspringen met natuurlijke 
hulpbronnen. Ervaring leert dat agro-ecologische productiemethoden daartoe kunnen bijdragen door 
verbetering van de vruchtbaarheid van de bodem, risicospreiding door rotatie en associatie van 
gewassen, aanwezigheid van groenbemesters in de velden, bodembedekking, enz. (G).  
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Binnen het huidige streekprogramma Kwilu zijn reeds enkele tientallen champs écoles actief die volgens 
het principe van RAP proberen te werken. De ervaring is dat deze aanpak de betrokken boeren en bij 
uitbreiding, hun basisorganisaties, tot ontwikkelingsactoren maakt die zich de problemen van de 
context toe-eigenen. Ook  laat RAP toe dat nieuwe kennis en praktijk zich op het bestaande ent, wat de 
duurzaamheid versterkt (H). Voor de introductie van de RAP zal in 2017 beroep gedaan worden op de 
competenties en ervaring van Diobass Kivu. Deze introductie zal in overleg gebeuren met het BTC 
landbouwprogramma Bandundu PRODADEKK dat eveneens van plan is om deze aanpak te promoten.  
 
Omdat deze omslag niet evident zal zijn, voorziet het programma vanaf 2018 een bijkomende 
begeleiding van de betrokken NGO-partners door een coöperant landbouwdeskundige, gespecialiseerd 
in agro-ecologie en in RAP. Tot slot vermelden we nog dat het programma erop zal toezien dat er van 
het te besteden budget in de verschillende activiteiten inzake duurzame landbouw (o.a. champs-écoles, 
productie van en toegang tot kwaliteitsvol zaaigoed, enz.) minstens 50% ten goede komt aan vrouwen.   
 

O Resultaat 2 Commercialisering (O) 
 
Duurzame landbouwproductie wordt binnen het nieuwe programma meteen in een perspectief van 
commercialisering geplaatst teneinde de boeren te motiveren om meer te produceren (SB 2A, 2F, 5B en 
5C). Binnen het huidige programma werd reeds werk gemaakt van een gediversifieerde strategie voor 
commercialisering onder impuls van een coöperant in de periode 2013-2016. Deze heeft binnen het 
streekprogramma Bandundu samen met de basisorganisaties een analyse gemaakt van enkele 
belangrijke gewassen met het oog op commercialisering, een strategisch gewas met potentieel 
weerhouden (aardnoten) en de mogelijkheden van commercialisering ervan in kaart gebracht 
(gegroepeerde verkoop, opslag en eenvoudige verwerking). Dit leidde tot een gediversifieerde strategie 
per basisorganisatie en de eerste ervaringen in 2015 en 2016 tonen een duidelijke meerwaarde aan. 
Gezien de erbarmelijke staat van de wegen werd in eerste instantie gemikt op de lokale markt ter 
plekke en de nabije markt (Kikwit en Bandundu-Ville). De komende jaren zal voor de commercialisering 
verder gewerkt worden op deze sporen om de geleidelijke productieverhoging op te vangen. De 
provinciale federatie, hierin gefaciliteerd door BD, zal overleggen met de provinciale overheden (SB 7E) 
en het BTC landbouwprogramma Bandundu PRODADEKK i.f.v. de mogelijkheden om de staat van de 
wegen te verbeteren. Ook zullen de mogelijkheden van rivieren als evacuatiekanaal in kaart worden 
gebracht. Tot slot zal de ecologische duurzaamheid van de strategie van commercialisering (vnl. bij 
verwerking) in de loop van dit programma bewaakt worden. 
 
Naast pure commercialisering zullen de betrokken NGO-partners, daarin ondersteund door BD, de 
mogelijkheid onderzoeken van toegang tot kapitaal zodat er kan geïnvesteerd worden in aangepaste 
opslag, verwerking en transport. Hierbij wordt gedacht aan het verduurzamen en professionaliseren van 
lokaal bestaande spaarmechanismen op basis van sociale controle. Inzake commercialisering zal 
samengewerkt worden met de BTC landbouwprogramma’s PRODADEKK en PRODAKOR. Binnen synergie 
AgriCongo zal in dit kader werk gemaakt worden van het valoriseren van het potentieel van 
digitalisering o.m. om de prijzen op de markt door te spelen, betalingen te verrichten, enz. (I). 
 
Vanaf 2020 zal opnieuw een coöperant gespecialiseerd in waardeketen en commercialisering 
aangetrokken worden om de NGO-partners verantwoordelijk voor commercialisering te begeleiden en 
om in samenspel met de basisorganisaties de bestaande strategie naar een hoger niveau te tillen. Ook 
voor commercialisering zal het programma erop toezien dat er van het te besteden budget minstens 
50% ten goede komt aan vrouwen.  

P Resultaat 3 Inkomens genererende activiteiten (P) 
 
Verbetering van langbouwproductiviteit en groeiende geldcirculatie creëren de voorwaarden om de 
ontluikende lokale economie te diversifiëren, eerst in het relatie tot landbouw (o.m. bevoorrading van 
input, opstarten van verwerkingseenheden, transport, georganiseerde opslag, enz.), vervolgens in 
complementaire inkomens genererende activiteiten (activité génératice de revenu, AGR) buiten de 
landbouw (o.a. kleine veeteelt, visteelt, groenteteelt, productie van compost, boomkwekerijen, 
bijenteelt, enz.) (SB 5B en 5D) Belangrijke criteria hierbij zijn:  
(i) dat AGR geïdentificeerd worden in respect voor het milieu (SB 2A), en  
(ii) dat 70% van de AGR ten goede komt aan en gerund wordt door vrouwen (SB 1D en 1E).  
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Net als voor commercialisering (zie hierboven) mikken we hierbij op de lokale en nabije markt en zal 
toegang tot kapitaal een belangrijk werkpunt zijn (SB 5C). Bedoeling is dat deze AGR niet alleen 
communautair uitgebouwd worden op niveau van de basisgroepen en – organisaties, maar evenzeer op 
niveau van de families zelf die hierdoor de risico’s spreiden (I). Boeren gaan de introductie van niet-
gekende AGR op kleine schaal uittesten volgens de aanpak van RAP. Eens de meerwaarde bewezen en 
alle technische, organisatorische en beheersmatige problemen onder controle, worden ze 
gevulgariseerd (SB 5D).  
 
Een studiebezoek in juni 2016 aan Mateko, een afgeronde interventiezone van Congodorpen die vlak 
naast het streekprogramma Kwilu ligt, leerde dat basisorganisaties in de vroegere interventiezone een 
rijke ervaring hebben opgedaan in het autonoom runnen van AGR: basisorganisaties in de Kwilu kunnen 
hier nog heel wat van leren. Voor het sensibiliseren inzake het belang van ruraal ondernemerschap 
doen we beroep op bestaande competenties binnen AgriCongo, o.a. bij TRIAS. Net als bij de  
commercialisering (zie hierboven) valoriseren we het potentieel van digitalisering voor dit resultaat. 
 

Q Resultaat 4 Structurering (Q) 
Om de ambities van het programma waar te maken heeft BD ervoor geopteerd om op verschillende 
manieren de centrale rol en verantwoordelijkheden van basisorganisaties binnen het programma 
voorop te stellen, en om hun capaciteitsversterking als centrale pijler in het programma uit te bouwen 
(SB 1B, 2E, 5A, 5D en 7D). Zo zijn het de basisorganisaties die op basis van een gezamenlijke 
participatieve contextanalyse een programmakader uitwerken voor hun streekprogramma en zijn zij de 
feitelijke eigenaars van het streekprogramma: het gaat immers om hun toekomst. NGO-partners 
worden slechts in tweede instantie aangetrokken op basis van hun aanbod en meerwaarde voor het 
programma en van hun manier van samenwerken met basisorganisaties. Zij worden door BD 
systematisch in de positie van dienstverlening geplaatst en aangesproken op hun kwaliteiten en 
meerwaarde als dienstverlener(F). In dit kader moeten ook de basisorganisatie de dienstverlening leren 
appreciëren zodat NGO-partners (en BD) impulsen krijgen om het beter te doen.  
 
Binnen elk streekprogramma is er een cyclus van jaarlijkse interne evaluatie en planning met alle 
betrokken partijen (basisorganisaties, NGO-partners, provinciale federatie en BD). Dit zijn ideale 
gelegenheden om elkaar feedback te geven en de inbreng van elke actor in het programma te 
appreciëren. De voorbije jaren werd al heel wat geïnvesteerd in het versterken van de 10 
basisorganisaties. De coöperant organisatieversterking en resultaatsgericht werken zal tot eind 2017 
ingezet worden om deze opdracht af te ronden. Verder versterken de NGO-partners de 
basisorganisaties in specifieke domeinen van de 6 resultaten van het socio-economische –en politieke 
luik van de streekprogramma’s. Binnen structurering is digitalisering belangrijk om strategische 
informatie tussen de verschillende niveaus te doen circuleren op een goedkope en snelle manier. Dit 
houdt de nationale top met de voeten op de grond en informeert de basis van wat er gaande is op 
provinciaal en nationaal niveau.  
 
Daarnaast is digitalisering een belangrijke ontwikkeling voor het invullen van opvolgingssystemen, het 
bijhouden van gegevens en statistieken enz. Naar de toekomst toe zal vooral ingezet worden op de 
mobilisatiecapaciteit, het organisatietalent, de openheid van groepen en unies naar nieuwe leden en 
naar innovatie, goed en open bestuur, groeiende financiële autonomie, enz. Binnen het programma zal 
steevast de terugkoppeling worden gemaakt met verbeterde levensomstandigheden op familieniveau 
om het succes van het programma te appreciëren. 
 

R Resultaat 5 Participatie van vrouwen en jongeren (R) 
Geen toekomstperspectief op het platteland zonder de noodzaak van een actieve betrokkenheid van 
vrouwen en jongeren: niet alleen bij activiteiten, maar ook bij het aansturen en meebeslissen binnen 
basisorganisaties en binnen hun provinciale en nationale federaties (SB 1B en 1 E). In het 
streekprogramma Kwilu wordt hier reeds aandacht aan besteed: naast sensibilisering binnen de 
basisorganisaties over de aanwezigheid van vrouwen in beslissingsorganen, zijn er quota voor hun 
aanwezigheid bij vormingen en workshops. In het nieuwe programma zullen enkele tanden bijgestoken 
worden, enerzijds om gender te integreren als transversale as in alle componenten van het programma, 
anderzijds om specifieke activiteiten voor vrouwen te voorzien.  
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In dat kader wordt bij de participatieve baselinestudie van beide streekprogramma’s, die in oktober 
2016 zal doorgaan, een specifiek vormingsmoment voorzien door vrouwenorganisatie CONAFED, om 
met alle betrokken actoren de genderdimensie voldoende concreet te maken bij de opstart van het 
nieuwe programma. Nieuw hierbij is dat het programma ook de ambitie heeft om het niveau van de 
familie mee in rekening te brengen: overleg en samenwerking tussen de huisgenoten is belangrijk om 
gemotiveerd te werken, om de lasten en lusten billijk te verdelen en om vrouwen en jongeren en 
volwaardige plek te geven binnen het familiebedrijf. Sensibilisering van basisorganisaties hierrond moet 
toelaten dat families de uitdaging erkennen en begrijpen, zodat er geleidelijk aan beweging komt in de 
vastgeroeste traditionele patronen binnen families. Verder zullen er quota worden afgesproken voor de 
aanwezigheid van vrouwen bij de champs écoles, voor hun toegang tot kwalitatief zaaigoed, is er een 
quota van 70% vooropgesteld voor de AGR, wordt prioriteit gegeven aan vrouwen bij verwerking en 
stockage, enz. (J).  
 
Binnen synergie AAC zal inzake gender vooral gewerkt worden met LOFEPACO rond de Académie 
Paysanne ANPC in beide KIvu’s. Broederlijk Delen voorziet in het nieuwe programma de nodige 
middelen om de ervaring in Kivu te delen en om in beide provincies, Kwilu en Kasai Oriental, een 
participatieve diagnostiek op te zetten en bijkomende vorming te voorzien volgens de principes van 
ANPC. Wat jongeren betreft is de uitdaging gelijklopend, maar is de aanpak totaal anders gezien de 
specifieke noden van jongeren en hun plek in de samenleving: binnen het programma zal deze uitdaging 
opgepakt worden in de vorm van een denkproces van waaruit een dialoog aangegaan zal worden met 
jongeren om hun plaats en rol in het programma te bepalen, in overleg met alle betrokkenen. 
Mogelijkheden voor inschakeling zijn: lokaal transport, verwerking, AGR, boomkwekerijen, enz. (K).  
 

S Resultaat 6 Verdedigen van rechten en beleidsbeïnvloeding 
Het is pas zinvol om in een chaotisch en slecht bestuurd land als Congo te werken aan de verbetering 
van de socio-economische situatie van families, als er niet terzelfdertijd gewerkt wordt aan 
empowerment van families, basisorganisaties en lokale gemeenschappen – en bij uitbreiding van hun 
provinciale en nationale federaties –zodat zij in dialoog kunnen treden met (lokale) overheden om hun 
belangen te behartigen, hun rechten te verdedigen en druk kunnen uitoefenen op het (lokale) beleid. 
(SB 2E, 5A, 7A, 7C, 7D, 7E en 7F). In het lopende programma werd reeds de basis gelegd voor dit luik 
met enerzijds het synergieproject van AgriCongo PREPAR dat in overleg tussen de 15 leden werk maakt 
van de uitbouw van een slagvaardige boerenbeweging in Congo die kan wegen op het beleid, en met 
anderzijds de uitbouw van een haalbare rechtenbenadering die focust op de socio-economische rechten 
van boerenfamilies en lokale gemeenschappen.  
 
Een coöperant mensenrechten begeleidt sinds juli 2016 de NGO-partners die instaan voor de uitbouw 
van de rechtenbenadering: dit gebeurt in interactie met de basisorganisaties en voorziet een centrale 
rol voor de provinciale en nationale federatie inzake beleidsbeïnvloeding (B). In het nieuwe programma 
zal de Alliantie AgriCongo verder werken aan de structurering van de boerenbeweging in Congo. 
Broederlijk Delen zal in dit kader de provinciale federaties in Kasai Oriental en Kwilu versterken zodat ze 
kunnen uitgroeien tot een slagvaardige sociale beweging en syndicaat waar basisorganisaties zich thuis 
voelen en die opkomt voor de belangen van hun leden en de familiale landbouw (C). Belangrijk voor 
beleidsbeïnvloeding is om interessante ervaringen te kapitaliseren en statistieken van activiteiten bij te 
houden: deze kunnen de argumentatie in de lokale en provinciale/nationale beleidsbeïnvloeding 
stofferen (E).  
 
Gezien de marginalisatie van vrouwen op niveau van familie, organisaties en gemeenschappen, vooral 
in Kasai Oriental, zijn vrouwenrechten een belangrijke component van de rechtenbenadering, van 
waaruit ook bijgedragen kan worden aan de transversale as gender (SB 1A).  Budgetten gelinkt aan het 
verdedigen van rechten komen hierdoor voor 60% ten goede aan vrouwen. Om de rechtenbenadering 
verder uit te bouwen voorziet het programma gedurende de 3 eerste jaren een coöperant 
rechtenbenadering om de betrokken NGO-partners te begeleiden in hun ondersteunende rol aan de 
basisorganisaties en in de uitbouw van de rol van de provinciale federaties. 
 Als concrete toepassing van de rechtenbenadering verwijzen we naar de participatieve cartografie en 
micro-zonage. Sinds 2014 hebben lokale gemeenschappen in  3 gemeenten van Kwilu met behulp van 
GPS hun woon en leefomgeving in kaart gebracht, daarin begeleid door een gespecialiseerde NGO-
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partner. In eerste instantie laat de oefening toe dat lokale gemeenschappen hun leefgebied tot in de 
details leren kennen, tevens kunnen deze kaarten een referentie zijn voor de dialoog met lokale 
overheden over beheerplannen, lokale ontwikkelingsplannen en ruimtelijke ordening (D). Vervolgens 
kunnen deze ook dienen voor de erkenning van het in kaart gebrachte gebied als “Foresterie 
Communautaire” door de provincie, waardoor het gebied een beschermd statuut krijgt. De wet die dit 
toestaat werd op 9 februari 2016 aangenomen. (SB 2D en 2E). Hier wordt in het nieuwe programma 
verder aan gewerkt in Kwilu met begeleiding van de coöperant rechtenbenadering. Eens de 
meerwaarde bewezen zal ook in het andere streekprogramma werk worden gemaakt van “Foresterie 
Communautaire”.  
 
Tot slot wordt binnen het nieuwe programma een directe link uitgebouwd met het politiek werk van BD 
in België door vrijstelling van een medewerker van RODHECIC en identificatie van een relais in Kivu voor 
politieke analyses vanop het terrein (A). Deze analyses leiden tot een beter risicobeheer van het 
programma. Hierdoor vergroot de interne coherentie binnen BD en de doeltreffendheid van het 
programma.  
 

L Resultaat 7 Synergie en complementariteit  
De synergie en complementariteit waar BD in het lopende programma mee gestart is zal in het nieuwe 
programma uitgebreid en geconsolideerd worden, o.m. door: de integrale benadering van het 
programma te transformeren naar een multi-actoren benadering waarin synergie en complementariteit 
tussen de NGO-partners centraal staan, door de samenwerking binnen de Alliantie AgriCongo uit te 
breiden en te consolideren en door de samenwerking met andere belangrijke spelers als de 2 BTC 
landbouwprogramma’s PRODADEKK in Kwilu en PRODAKOR in Kasai Oriental te intensifiëren.   
 
Deze synergie en complementariteit loopt niet alleen binnen het centrale strategisch doel 5 Landbouw, 
maar sluit zo mogelijk ook  aan bij de geassocieerde strategische doelen 1 Gender, 2 Milieu en 7 
Rechten. Aangezien de trekkers van deze 3 verschillende strategische doelen ook deel uitmaken van de 
Alliantie AgriCongo, werd afgesproken om deze synergie zoveel mogelijk binnen het bestaande kader 
van AgriCongo uit te bouwen, waarbij echter ook de andere geïnteresseerde NGA’s kunnen aansluiten. 
Voor de versterking van de boerenbeweging op provinciaal en nationaal niveau geeft BD, binnen 
AgriCongo, ondersteuning aan de provinciale federaties in Kwilu (in overleg met Caritas) en in Kasai 
Oriental. Meer dan in het synergie project PREPAR 2015-2016 zal ingezet worden op uitwisseling en 
leren van elkaar.  
 
Binnen AgriCongo is BD trekker voor de doelstelling structurering. Daarnaast wil BD binnen de 
doelstelling beleidsbeïnvloeding de ervaring van rechtenbenadering delen. Samenwerking en uitbouw 
van complementariteit en synergie laat het programma toe om te komen tot gedeelde expertise, tot 
complementaire strategieën en tot een sterker georganiseerde civiele maatschappij die beter in staat is 
bij te dragen aan sociale verandering. Door te kijken naar mogelijkheden om van elkaar te leren en te 
zoeken naar samenwerking kunnen we de efficiëntie van de actoren en van het programma verbeteren 
(L). Voor meer details van de synergie met beide BTC-programma’s zoals ze voor het nieuwe 
programma in kaart werden gebracht, verwijzen we naar punt 6.6 synergie. 
 

F Resultaat 8 NGO-partners als professionele dienstverleners 
Sinds de jaren 2000 loopt capaciteitsversterking (CV) van NGO-partners als een rode lijn doorheen de 
interventies van Broederlijk Delen en dit zal in het nieuwe programma onverminderd verder gezet 
worden (SB 1E, 2E,  5D en 7E). In de loop van de voorbije jaren evolueerde de impliciete CV naar een 
duidelijk CV beleidskader van waaruit elk land zijn specifieke strategie uitwerkt. In het lopende 
programma werd dit vnl. opgenomen door het BD-team bestaande uit de lokaal vertegenwoordiger 
voor de meer algemene aspecten en coördinatie van CV en uit de 3 coöperanten volgens de domeinen 
(i) organisatieversterking en resultaatsgericht werken, (ii) rentabiliteit, microfinanciering en 
waardeketen en (iii) financieel beheer en interne controle.  
 
De coöperant financieel beheer heeft eind 2015 zijn opdracht afgerond, de coöperant rentabiliteit 
beëindigt zijn contract in oktober 2016, terwijl sinds juli 2016 een nieuwe coöperant rechtenbenadering 
aangetreden is. De coöperant organisatieversterking zal eind 2017 zijn opdracht afronden. NGO-
partners worden doorgaans versterkt i.f.v. optimale dienstverlening. Voor meer strategische partners 
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wordt op expliciete vraag van de organisatie een organisatiediagnostiek op basis van het 5C model 
uitgevoerd om tot prioritaire en haalbare CV-trajecten te komen. Verder wordt ingespeeld op 
vormingsopportuniteiten die zich aandienen in relatie tot de dienstverlening en wordt een beroep 
gedaan op lokale en internationale consultanten voor organisatie- en thema-evaluaties, studies en 
andere oefeningen van CV. Tot slot biedt ook de programma aanpak en het participatieve proces dat 
errond opgezet wordt een mooi kader voor CV waarbij de aansturing ervan breder gaat dan BD alleen 
(F).  
 
Voor meer details over capaciteitsversterking wordt verwezen naar punten 6.4 4 over doelmatigheid en 
6.5 over partnerschap strategie. Het programma voorziet ook de inzet van 3 vrijwilligers na jaren van 
afwezigheid op dit vlak in Congo: deze worden ingezet voor uitvoerende korte termijn opdrachten met 
een duidelijke meerwaarde voor het programma en waarvoor geen lokale competenties voorhanden 
zijn, daarin aangestuurd en begeleid door een medewerker van een partner of van het BD-team. Tot 
slot kunnen we nog verwijzen naar de rol van goede dienstverlener in combinatie met een exit-strategie 
die NGO-partners aanzetten om aan een toekomst zonder BD te werken, vooral voor die NGO-partners 
die erg afhankelijk zijn van de BD-financiering (zoals in Kasai Oriental). Voor meer details verwijzen we 
naar de financiële en institutionele duurzaamheid en de exit-strategie onder 6.4.3 hieronder over 
duurzaamheid.  
 

M Conclusie: optelsom van de 8 resultaten 
De optelsom van efficiëntie en duurzaamheid van familiale boerenbedrijven, een verbeterde 
voedingsstatus van families, verbeterde commercialisering, gediversifieerde inkomens genererende 
activiteiten in combinatie met autonome en performante basisorganisaties, gender/generationele 
relaties en belangenbehartiging en verdediging van rechten gedragen door een slagvaardige 
boerenbeweging, leidt tot een waardiger leven op het platteland. De huishoudens daar krijgen beter 
begrip van wat kan en moet gebeuren om tot een positieve verandering op niveau van huishouden en 
van gemeenschap te komen. (M) 
 

EXTERNE RISICO’S 

1 Extern risico 1  
Verkiezingen en politieke hervormingen zorgen niet voor een democratische en actieve overheid. 

Key actor: regering DR Congo. 

Andere actoren: andere (internat. en nat.) NGO's, Belgische overheid, BD politieke cel. 

Invloed BD programma: De invloed van het BD programma op nationaal niveau is slechts indirect: 
binnen RDC viseert het BD programma een slagvaardige sociale beweging die, in synergie met de 
andere actoren van de civiele samenleving, mee het nodige gewicht in de schaal kan leggen tegenover 
de nationale overheid. Vanuit Brussel moet in samenwerking met nationale en internationale NGO's en 
de Belgische en Europese overheid druk uitgeoefend worden op de Congolese overheid om tijdige en 
transparante verkiezingen te organiseren en de nodige democratische hervormingen door te voeren. BD 
is aanwezig in DR Congo en heeft een belangrijke rol in de informatievoorziening over de politieke 
ontwikkelingen.  
 
Het team politiek van BD in Brussel heeft de taak deze informatie te analyseren en breed te 
communiceren. Gezamenlijke lobbyactiviteiten van alle actoren moeten deze politieke verandering 
bewerkstelligen. Via hun netwerken kan de criminalisering van sociaal protest internationaal op de 
agenda geplaatst worden. Om het impact van het lobbywerk en beleidsbeïnvloeding in België te 
vergroten zal een medewerker van NGO-partner RODHECIC vrijgesteld worden alsook een relais in Kivu 
geïdentificeerd voor politieke analyses over de situatie in Congo in relatie tot democratisering, de 
veiligheidssituatie en de conflicten in Oost-Congo. (A) 

Key momentum: vlak voor (registratie, tijdig?) en na (transparant, actief?) geplande landelijke 
verkiezingen. 
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Risico's: 

 Criminalisering van sociaal protest. 

 Hardnekkige politieke instabiliteit.  

 Negatieve invloed andere actoren (landen, bedrijven). 

 Door geografische versnippering van BD programma en andere (Belgische) programma's kan 
minder invloed uitgeoefend worden. 
 

2 Extern risico 2 
Decentralisatie (taken en financieel) zorgt niet voor een democratische en actieve lokale overheid. 

Key actor: regering DR Congo. 

Andere actoren: andere NGO's, Belgische overheid. 

Invloed BD programma 
De rechtenbenadering van het programma zal vorm krijgen in nauwe interactie met de 
basisorganisaties zodat ze gevoed wordt vanuit de basis en haalbaar wordt binnen de Congolese 
context. Hiermee willen we een gunstigere context creëren voor het luik van politieke en socio-
economische ontwikkeling. (B) 
 
Deze rechtenbenadering wordt via de synergie binnen de Alliantie AgriCongo gelinkt aan de uitbouw 
van een inclusieve en representatieve boerenbeweging op provinciaal en nationaal niveau. Deze kunnen 
hun economisch en electoraal gewicht in de weegschaal werpen om de nationale overheid te dwingen 
tot een effectieve decentralisatie waarin zowel taken als middelen bij verkozen en dynamische lokale 
overheden komen te liggen. Door samen te werken met andere NGO'S en de Belgische overheid kan 
hiervoor een groter impact gerealiseerd worden. (C) 

Key momentum: na landelijke verkiezingen (organisatie lokale verkiezingen?); vlak na lokale 
verkiezingen (effectieve decentralisatie?). 

Risico's 

 Het politieke systeem kiest voor een schijndecentralisatie i.f.v. het in stand houden van zichzelf 

 Hardnekkige politieke instabiliteit. 

 Steeds uitgestelde verkiezingen of het houden van schertsverkiezingen.  

 Door geografische versnippering van BD programma en andere Belgische programma's kan minder 
invloed uitgeoefend worden. 
 

3 Extern risico 3 
De overheden komen als duty bearers de mensenrechten niet na (socio-economisch, politiek)  

Key actor: regering DR Congo. 

Andere actoren: boerenbeweging, andere NGO's, Belgische overheid. 

Invloed BD programma 
Op het moment dat provinciale en lokale overheden zijn geïnstalleerd kan BD een verschil maken met 
haar rechtenbenadering. Door een actieve lobby & advocacy worden op provinciaal niveau de socio-
economische  rechten afgedwongen. Veel burgers en zeker op het platteland zijn volledig onwetend van 
hun rechten en plichten. (Lokale) autoriteiten leggen de bevolking allerlei verplichtingen op die wettelijk 
niet gestaafd kunnen worden. Binnen de rechtenbenadering wordt de bevolking bewust gemaakt van 
wat hun plichten zijn (belasting betalen) en leren ze ook wat hun rechten zijn en welke uitwassen van 
autoriteiten ze niet hoeven te pikken. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt op het niveau van de duty-
bearers. Veel lokale autoriteiten hebben zelf geen notie van de wet en hebben moeite met hun rol en 
verantwoordelijkheden. Ervaring in landen als Senegal en Burkina Faso leert dat lokale autoriteiten 
bereid zijn om samen te werken met lokale middenveldorganisaties en met NGO’s om tot beter bestuur 
te komen. Burgers zullen enkel belasting betalen als ze er verzekerd van zijn dat hun geld ten goede 
komt aan de ontwikkeling van hun gemeente.  
 
BD zorgt dat de boerenbeweging participeert in het formuleren van goed beleid op het gebied van 
familiale landbouw door de lokale overheid. Dialoogkaders brengen de verschillende actoren (overheid, 
basisbeweging, NGO's) samen rond de tafel om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Participatieve 
lokale ontwikkelingsplannen worden geformuleerd. Boeren organiseren zich in federaties die in dialoog 
treden met lokale overheden en deze desnoods dwingen om rekenschap af te afleggen over de te 
besteden fondsen ('controle citoyen'). (D) 
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Key momentum: voortdurend; na incidenten; campagnes. 

Risico's 

 Weigering van overheden om in dialoog te treden met de civiele samenleving over rechten en 
plichten 

 Criminalisering van het sociaal protest 

 Hardnekkige politieke instabiliteit.  

 Door geografische versnippering van BD programma en andere Belgische programma's kan minder 
invloed uitgeoefend worden. 
 

4 Extern risico 4 
Het reeds aanwezige wettelijk kader voor het landbouwbeleid wordt niet geïmplementeerd. 

Key actor: lokale overheid. 

Andere actoren: andere NGO's, Alliantie AgriCongo. 

Invloed BD programma 
Basisorganisaties en hun federaties, daarin ondersteund door NGO-partners, gaan zeer gericht 
bijdragen aan beleidsbeïnvloeding (lobby & advocacy) op basis van de nodige argumentatie. Om op het 
bestaande (familiale) landbouwbeleid te kunnen wegen zijn er degelijke cases en input nodig vanuit de 
praktijk. Intensieve sensibilisering over relevante wetten (landbouw, grond) maakt dat basisorganisaties 
beter geïnformeerd zijn en gericht cases kunnen aandragen. Via systematisering van interessante cases 
en het bijhouden van statistieken betreffende de activiteiten van families en hun organisaties maken we 
hier werk van binnen de Alliantie AgriCongo. Het gesystematiseerde werk kan vervolgens gebruikt 
worden als input voor beleidsbeïnvloeding die gedragen wordt door de boerenbeweging op provinciaal 
en nationaal niveau. (E) 

Key momentum: voortdurend; campagnes. 

Risico's 

 Politieke onwil leidt tot uitstel van effectieve decentralisatie. 
 

5 Extern risico 5 
De benodigde infrastructuur wordt niet aangelegd. 

Key actor: lokale overheid. 

Andere actoren: bedrijven, andere NGO's, BTC, Belgische overheid 

Invloed BD programma 
Zie 4. BD partners - zoveel mogelijk in samenwerking met andere NGO'S en de Belgische overheid - 
bepleiten en faciliteren de aanleg van de benodigde infrastructuur om hun producten te kunnen 
commercialiseren. (E) 

Key momentum: in aanloop naar en na landelijke verkiezingen; In aanloop naar en  vlak na lokale 
verkiezingen. 

Risico's 

 Politieke onwil 

 Geen beschikbare (overheids-)fondsen. 

 Corruptie 
 

6 Extern risico 6 
De boerengroepen en families houden vast aan een attentistische houding. 

Key actor: BD,  NGO-partners en basisorganisaties 

Andere actoren: Bedrijven (zaden), dienstverlenende NGO's, andere NGO's, lokale overheid (uitvoering 
beleid) 

Invloed BD programma 
Het programma heeft de ambitie om de basisorganisaties tot centrale spelers te transformeren door: 

1. Met hen het programmakader uit te tekenen en hen op alle mogelijke manieren tot “eigenaar” 
van dit programma te maken. NGO-partners worden als dienstverlener opgesteld die het 
programma van de basisorganisaties begeleiden in een strategisch domein en moeten 
daarvoor verantwoording afleggen. De jaarlijkse participatieve interne evaluaties met alle 
betrokken actoren per streekprogramma (NGO-partners, basisorganisaties, BD-team en zo 
mogelijk ook lokale overheden) om evaluaties op te volgen, problemen te identificeren en te 
benoemen en bij te sturen. 
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2. In te zetten op kennisopbouw door boer(inn)en, o.m. door introductie van participatieve 
onderzoeksacties als methodiek om met boer(inn)en een probleem te analyseren, uiteen te 
rafelen in deelproblemen, hiervoor lokale oplossingen te identificeren en uit te testen alvorens 
deze te vulgariseren. Indien er geen lokale oplossing gevonden werd kan ook beroep gedaan 
worden op externe oplossingen. Ook deze worden uitgetest en daarbij wordt nagegaan in 
hoeverre deze nieuwe vormen van afhankelijkheid ontwikkelen. Op deze wijze wordt gezocht 
naar externe oplossingen die zich kunnen enten op lokale kennis en praktijk en op het 
potentieel van de interventiezone. 

3. In te zetten op financiële verzelfstandiging van basisorganisaties, of het nu om groepen gaat of 
om unies, zonder dat deze evenwel hun dienstverlenende rol tegenover hun leden 
verwaarlozen. Unies zullen hiervoor hun eigen businessplan uitwerken dat jaarlijks moet 
aantonen dat er weer vooruitgang werd geboekt. Het programma voorziet hiervoor een directe 
ondersteuning van de unies gedurende 5 Jaar, uitzonderlijk verlengbaar met 2 jaar zodat 
hefbomen van duurzame dienstverlening bv. rond bevoorrading van inputs voor landbouw en 
inkomens genererende activiteiten, commercialisering, e.a. kunnen uitgebouwd worden. 
Tevens kan een unie nooit een dynamische basisorganisatie worden als de leden niet 
dynamisch zijn. Hetzelfde geldt voor groepen en hun leden, de families. 

4. De opdracht van basisorganisaties te verruimen van socio-economische ontwikkeling naar 
socio-politieke actie waarbij belangen behartigd worden, rechten verdedigd en lokaal beleid 
bijgestuurd. Politieke analyse, participatief burgerschap en burgercontrole zijn hierbij 
belangrijke invalshoeken. 

5. Tijdens de jaarlijkse evaluatiebijeenkomsten worden de reeds vernoemde punten van nabij 
opgevolgd. Het programma probeert ook de lokale overheden te betrekken bij deze interne 
evaluaties zodat een gunstige context ontstaat voor dialoog i.f.v. het programma. Verder wordt 
ook de capaciteitsversterking van basisorganisaties door NGO-partners, BD-team en externen 
gericht op het doorbreken van attentisme en het bevorderen van de reflex van 
zelfredzaamheid. 

Key momentum: hele programmaduur; bij M&E sessies. 

Risico's 

 Volgehouden attentisme bij de doelgroep 

 Onvoldoende (part. en DGD) fondsen BD 

 Onwil van NGO-partners om tot samenwerking te komen 

 Onwerkbare situatie of repatriëring personeel omwille van onveiligheid 

 Hardnekkige corruptie 
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4. K05 CONGO – ANALYSE VAN DE RISICO’S 
 
Het algemene risicobeleid van Broederlijk Delen wordt hier toegepast op het partnerland. We geven achtereenvolgens de analyse van de risico’s, de beheersmaatregelen en de opvolging. 
Bij evaluatie van de risico’s voor en na beheersmaatregelen, wordt de waarschijnlijkheid (WA) ingeschaald op 10, de impact (IM) op 10, en het risiconiveau (NIV) op 100 als het product van 
waarschijnlijkheid en impact. We beperken ons hier tot de externe factoren die een reëel risico vormen in het land 

  Inschatting 
vóór 
maatregelen 

 Inschatting na 
maatregelen 

 

Nr Risico WA IM NIV Beheersmaatregelen WA IM NIV Verantwoordelijke en wijze van 
opvolging 

  FINANCIERINGSRISICO                 

1 De geografische spreiding en beperkte aanwezigheid 
van andere donoren in de streken waar BD werkt, 
maakt het moeilijk voor partners om hun werking 
gefinancierd te krijgen, wat ook gevolgen kan 
hebben voor het deel van de werking dat door ons 
wordt ondersteund  

7 4 28 Zeer moeilijk op te lossen. Congo is groot en de 
meeste partners werken lokaal. Bij toepassing 
van de existrategie in Inongo en Lomami wordt 
extra ingezet op duurzaamheid van de betrokken 
organisaties. 

7 4 28 Door lokale vertegenwoordiger (LV) 
en programmaverantwoordelijke 
(PV) wat betreft uitvoering van de 
exitstrategie. 

  FINANCIEEL RISICO                 

2 Risico dat fondsen niet correct afgerekend worden 
als gevolg van gebrekkig beheer en interne controle 
bij partnerorganisaties  

6 4 24 Controle van financiële verslaggeving en audits. 
Opnemen van risico's bij de opmaak van de 
jaarlijkse begroting in januari. Risicopartners 
nauwlettend opvolgen. Financial health check 
toepassen. Verbeter-traject voorstellen. Komt er 
geen verbetering, dan de samenwerking 
stopzetten. 

3 4 12 Halfjaarlijkse en jaarlijkse controle 
door projectbeheerder (PB) en LV. 

  UITVOERINGSRISICO                 

3 Voortijdige uitdiensttreding van coöperanten of 
moeilijke aanwerving van lokale vertegenwoordigers 
en coöperanten leidt tot onderbreking van de 
capaciteitsversterking of van intensieve begeleiding 
van het programma vanuit Brussel. 

6 8 48 Bij aanwerving aftoetsen van het vermogen om 
de moeilijkheidsgraad van het werken in Congo 
aan te kunnen. Extra aandacht voor secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Tijdige afspraken maken 
voor vervanging. 

4 6 24 PV en diensthoofd. Permanente 
coaching van de medewerkers en 
opvolging bij vernieuwing van 
contracten 

4 Isolement van partners, onderlinge verschillen en 
concurrentie, of logistieke problemen kunnen maken 
dat de bereidheid tot samenwerking binnen een 
streekprogramma beperkt is 

7 7 49 Nieuwe manieren toepassen om vertrouwen op 
te bouwen, logistieke problemen weg te werken 
en een veilig overlegklimaat te creëren. Als de 
samenwerking tot stand komt, wordt de 
meerwaarde door partners onderkend en 
gewaardeerd. 

4 5 20 Opvolging door partners in overleg 
met LV en PV. Aanlooptraject 
toepassen bij de opbouw van het 
programma 

5 Afwachtende houding van de bevolking in het 
algemeen en van doelgroepenorganisaties in het 
bijzonder, wat hen weinig open stelt voor 

8 8 64 De doelgroepenorganisaties maken tot eerste 
actor en legitieme eigenaars van het 
streekprogramma. Participatieve en creatieve 

6 4 24 Opvolging door PV en LV. Zeer 
regelmatige opvolging van het 
programma met de basisorganisaties 
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vernieuwing (bvb. ecologische duurzaamheid of 
milieu) en verandering (bvb. gender) 

methodes (zoals onderzoeksacties door boeren) 
hanteren die de inbreng van de basis versterken . 

  VEILIGHEIDSRISICO                 

6 De algemene en de socio-politieke situatie of 
gewapende conflicten in een land houden gevaar in 
voor medewerkers van Broederlijk Delen. 

9 7 63 Toepassen van het veiligheidsprotocol van 
Broederlijk Delen. Veiligheidsfiche per land 
bijhouden. Bij crisissituaties wordt een crisiscel 
opgericht. Nauw contact houden met de 
Belgische ambassade in Kinshasa 

5 7 35 Diensthoofd in overleg met LV en PV. 
Actueel houden  van 
veiligheidsfiches. Contact houden 
met ambassade en netwerk 
Belgische NGA's. 

7 in periodes van verhoogd conflict komt de veiligheid 
van veldwerkers tijdens terreinbezoeken in het 
gedrang" 

7 9 63 Veldwerk tijdelijk onderbreken. De vertraging in 
het behalen van de resultaten wordt 
geaccepteerd, veiligheid staat voorop. Relevantie 
instanties alerteren over de situatie.  

7 5 35 Thematiseren bij partnerbezoeken. 
Risico wordt geaccepteerd. 

  RISICO POLITIEKE WERKING                 

8 De democratische ruimte vermindert en er wordt 
een klimaat gecreëerd waarbij sociaal protest wordt 
gecriminaliseerd, met gevolgen voor partners 

7 7 49 Wettelijke middelen aanwenden om de vrije 
meningsuiting te verzekeren. Via netwerken de 
criminalisering van sociaal protest internationaal 
op de agenda plaatsen 

7 5 35 LV en overleg met PV. Nauwlettende 
monitoring, en verhoogde 
monitoring in verkiezingsperiodes 

9 Duty bearers zijn niet geneigd om de rechten van de 
rights holders ter harte te nemen, waardoor 
rechtenverzekering moeizaam en weinig effectief is. 

8 7 56 Sociale bewegingen uitbouwen die wel gewicht 
in de schaal werken. Cases ondersteunen met 
mediawerk en campagnes. Het tot stand brengen 
van dialoog en onderhandelingsfora wordt het 
eerste doel. 

7 6 42 LV in overleg met PV. Dit risico mee 
opnemen in de verdere uitwerking 
van de rechtenbenadering. 

10 De gebrekkige bereidheid tot samenwerking van 
lokale overheden kan maken dat basisorganisaties 
blijven steken in een bepaald ontwikkelingsstadium. 

9 8 72 Samenwerking met lokale overheden bevorderen 
zodra mogelijk. Overheden betrekken bij vorming 
en programma-opbouw. Uitbouw van 
participatieve lokale ontwikkelingsplannen 

7 6 42 LV in overleg met partners. Ad hoc 
de moeilijkheden opvolgen en 
proberen te overkomen 
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5. K05 CONGO – VERWERKING VAN DE AANBEVELINGEN BIJ DE GSK 
 

aanbeveling Les Cibles Stratégiques et les approches:  les programmes des ACNG contiendront la 
traduction opérationnelle et plus affinée des cibles stratégiques et des approches qui y sont 
liées. 

verwerking De operationele vertaling van de strategische doelen en bijhorende benaderingen zijn terug 
te vinden in de ToC onder 3. 

aanbeveling Synergies et complémentarités: la traduction opérationnelle de ces synergies et 
complémentarités se retrouvera dans les programmes. 

verwerking De operationele vertaling van de verschillende synergiën en complementariteiten in dit 
programma zijn uitgewerkt in 6.6 

aanbeveling Mise en œuvre opérationnelle des approches communes: Les ACNG sont convaincus que les 
CSC sont par définition stratégiques et pas opérationnels. En dépit des divergences 
d’interprétation sur le sujet, il est cependant clair que l’opérationnalisation des approches 
devra ressortir dans le cadre des programmes. 

verwerking Zie opvolging op de eerste aanbeveling hierboven  

aanbeveling Approches communes en matière de partenariat: les approches de partenariat seront 
précisées dans les programmes 

verwerking De benadering inzake de partnerships in dit programma zijn gepreciseerd onder punt 6.5 

aanbeveling Pris en compte du CSC Travail Décent: la complémentarité et la synergie entre le CSC Congo 
et le CSC Travail Décent seront recherchées lors des formulations et des mises en œuvres 
des programme 

verwerking Er waren geen contacten tussen beide GSK en de synergie en complementariteit tussen 
beide GSK werden dan ook niet uitgewerkt. Dit wordt dus ook niet opgenomen in dit 
programma. 
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6. K05 CONGO - SPECIFIEKE DOELSTELLING  
 
6.1 K05 CONGO – FICHE VAN DE DOELSTELLING 
 

doelstelling 4.200 ménages agricoles dans les provinces de Kwilu et Kasai Oriental améliorent leurs 
conditions de vie à travers l’agriculture familiale durable et à travers l’émergence d’un 
mouvement paysanne autonome et performant qui exerce une influence sur les 
politiques 

doelstelling 4.200 landbouwfamilies in de provincies Kwilu en Kasai Oriental verbeteren hun 
levensomstandigheden dankzij duurzame familiale landbouw en de uitbouw van een 
autonome en performante boerenbeweging die het beleid beïnvloedt 

IATI identifier BE-BCE_KBO-0418088113-K05_CONGO 

land D.R.CONGO GSK D.R.CONGO 

interventiegebieden 
  
  
  
  
  
  
  

NATIONAAL 
De nationale NGO-partners zijn aan het streekprogramma Kwilu gekoppeld 

STREEK KWILU 
Partners: CENADEP, INADES, RODHECIC en provinciale federatie FOPAKKM. 
RRN In afbouw in 2017. 

STREEK KASAI ORIENTAL 
Partners: ALFA, CODESCI, CEFOP, PRODEK en provinciale federatie FOPAKOR. 
MIDIBAM in afbouw in 2017 en 2018. 

INONGO (AFBOUW in 2017) EN LOMAMI (AFBOUW IN 2017 en in 2018)  
Partners CENADEP, INADES, FOPALO 

lokalisering subnational  
level 1 

subnational  
level 2 

Secteur of gemeente 

STREEK KWILU 
  

Provincie Kwilu 
  

Territoire Bulungu Mikwi 

Territoire Bagata Ntober, Kidzweme 

INONGO IN AFBOUW Provincie Mai 
Ndombe 

Territoire Inongo Inongo 

STREEK KASAI 
ORIENTAL 
  

Provincie Kasai 
Oriental 
  

Territoire Kabeya 
Kamuanga 

Kalela, Lac Munkamba, Mpemba en 
Ndomba 

Territoire 
Lupatapata 

Mukumbi 

LOMAMI IN AFBOUW Provincie Lomami Territoire Kabinda Ludimbi Lukula 

doelgroep 
  

10 unies (organisaties niveau 2) van 280 basisgroepen met in totaal 8.400 leden  
Boeren en boerinnen, jongeren, landbouwhuishoudens 

begunstigden Directe doelgroep van 8.400 leden uit 6.270 gezinnen komen uit de basisorganisaties. 
Indirecte doelgroep geschat op 31.350 personen, waarvan 54% vrouwen. In de mate 
dat partners bijdragen aan reële beleidsveranderingen, is de indirecte doelgroep 
groter. 

hoofdsector 311 Agriculture 

organisaties Doelstelling uitgevoerd door Broederlijk Delen. Zie toelichting vooraf voor interactie in 
Komyuniti. Geen andere organisaties. 

operationele kosten 3.408.592,63 euro 

policy markers 
  
  
  
  
  

milieu 1 goed bestuur 1 

woestijnvorming 0 gezondheid van moeder en kind 0 

biodiversiteit 1 HIV/aids 0 

klimaat aanpassing 1 kinderrechten 0 

klimaat mitigatie 1 ontwikkeling van handel 0 

gender 1     
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6.2 K05 CONGO – BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN 
 

Indeling baseline jaar 3 jaar 5 verificatiebronnen 

STRATEGISCHE DOELEN GSK 

Strategisch doel 5 Landbouw, in interactie met Strategische doelen 1 Gender, 2 Milieu en 7 Goed bestuur en rechten 

SPECIFIEKE DOELSTELLING K05 CONGO 

4.200 landbouwfamilies in de provincies Kwilu en Kasai Oriental verbeteren hun levensomstandigheden dankzij duurzame familiale landbouw en de uitbouw van een autonome en 
performante boerenbeweging die het beleid beïnvloedt 

4.200 ménages agricoles dans les provinces de Kwilu et Kasai Oriental améliorent leurs conditions de vie à travers l’agriculture familiale durable et à travers l’émergence d’un 
mouvement paysanne autonome et performant qui exerce une influence sur les politiques 

HYPOTHESEN. Basisorganisaties benutten de kans om verantwoordelijkheid te dragen voor de streekprogramma's. Het isolement van NGO-partners wordt doorbroken door 
harmonisering en groeiende samenwerking. De impact van eventuele politieke instabiliteit wordt verminderd door toepassing van het veiligheidsbeleid van Broederlijk Delen en 
partners. 

Indicator 1. Aantal landbouwfamilies met een verhoogd inkomen dankzij de 
activiteiten van het programma 

600 2500 4200 Fiches bijgehouden door een representatief aantal families 
Verslagen basisorganisaties en NGO-partners 

Indicator 2. Aantal dossiers van beleidsbeïnvloeding op lokaal vlak met positief 
gevolg 

0 3 8 Bijgehouden door unies en federaties, opgevolgd door NGO-
partners en BD-team 

Indicator 3. Aantal dossiers van beleidsbeïnvloeding op provinciaal en nationaal 
vlak met een positief gevolg 

0 1 2 Bijgehouden door provinciale en nationale federaties en 
opgevolgd door NGO-partners en BD-team 

RESULTAAT 1 DUURZAME LANDBOUW 

4.500 families hebben de landbouwproductiviteit op duurzame wijze verhoogd 

HYPOTHESEN. Boeren en hun basisorganisaties staan open voor innovaties en zijn bereid af te stappen van hun traditionele praktijk. Basisorganisaties en lokale overheden erkennen 
het belang van ecologische duurzaamheid. 

BETROKKEN ACTOREN: FOPALO, INADES CONGO, OPBDD, OPKOR, PRODEK 

Indicator 1. Aantal ton geproduceerde aardnoten per hectare en seizoen  0,6 0,8 1 Fiches bijgehouden door een representatief aantal families 
Verslagen basisorganisaties en NGO-partners 

Indicator 2. % families die minstens 25 are met kwaliteitsvol zaaigoed bezaaid 
hebben 

0 20% 40% Fiches bijgehouden door een representatief aantal families 
Verslagen basisorganisaties en NGO-partners 

Indicator 3. Gemiddeld aantal jaar dat eenzelfde veld permanent bewerkt wordt 
voor voedselgewassen 

2 jaar 3 jaar 4 jaar Fiches bijgehouden door een representatief aantal families 
Verslagen basisorganisaties en NGO-partners 

RESULTAAT 2 COMMERCIALISERING 

Basisorganisaties verzekeren de commercialisering van landbouwproducten van 5.000 families. 

HYPOTHESEN. Lokale overheden zijn bereid maatregelen te nemen tegen de "tracasseries" jegens boeren. De geplande ontsluiting van de productiegebieden is gerealiseerd. 

BETROKKEN ACTOREN: FOPALO, INADES CONGO, OPBDD, OPKOR, PRODEK 

Indicator 1. Aantal families dat minstens 25% van de geproduceerde aardnoten 
commercialiseert dankzij de gezamenlijke strategie van commercialisering 

400 1700 3000 Fiches bijgehouden door een representatief aantal families 
Verslagen basisorganisaties en NGO-partners 

Indicator 2. Aantal families met een verhoogd inkomen dankzij de gezamenlijke 
strategie van commercialisering 

600 2000 4000 Fiches bijgehouden door een representatief aantal families 
Verslagen basisorganisaties en NGO-partners 

RESULTAAT 3 INKOMENSGENERERENDE ACTIVITEITEN 
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4000 landbouwfamilies, met steun van hun basisorganisaties, realiseren inkomensgenererende activiteiten en diversifiëren hun inkomen. 

HYPOTHESEN. Lokale overheden zijn bereid om maatregelen te nemen tegen de "tracasseries" jegens boeren. Basisorganisaties weten fondsen te mobiliseren voor de opstart van 
inkomensgenererende activiteiten. 

BETROKKEN ACTOREN: CENADEP, MIDIBAM (2017 en 2018), PRODEK, OPKOR, OPBDD 

Indicator 1. Aantal inkomensgenererende activiteiten dat a) op autonome wijze 
wordt beheerd en dat b) voor minstens 70% ten goede komt aan vrouwen 

a) 43 
b) 460 

a) 400 
b)2000 

a) 800 
b) 4000 

Focusgroep-discussie op basis van bijgehouden informatie door 
groepen en unies, opgevolgd door NGO-partners en BD-team 

Indicator 2. Aantal families met een verhoogd inkomen dankzij de 
inkomensgenererende activiteiten 

300 1700 3000 Focusgroep-discussie op basis van bijgehouden informatie door 
groepen en unies, opgevolgd door NGO-partners en BD-team 

RESULTAAT 4 STRUCTURERING VAN BASISORGANISATIES  

De begeleide basisorganisaties zijn performant en autonoom 

HYPOTHESEN. Boerenleiders vinden voldoende motivatie om hun persoonlijke belangen ondergeschikt te maken aan belangen van hun leden. 

BETROKKEN ACTOREN: ALFA, CEFOP, CENADEP, FOPAKKM, FOPAKOR, FOPALO, INADES CONGO, OPBDD, OPKOR, PRODEK 

Indicator 1. % van financiële autonomie van de unies  50% 60% 70% Verslag van unies en federaties, opgevolgd in focusgroepen en 
verwerkt door NGO-partners 

Indicator 2. Aantal basisorganisaties dat tevreden is over de dienstverlening door 
unies 

20 100 180 Verslag van unies en federaties, opgevolgd in focusgroepen en 
verwerkt door NGO-partners 

RESULTAAT 5 PARTICIPATIE VAN VROUWEN EN JONGEREN 

Vrouwen en jongeren hebben hun actieve deelname aan het programma verhoogd. 

HYPOTHESEN. Boeren onderkennen het belang van meer overleg en samenwerking binnen landbouwfamilies. Boerenleiders staan open voor vrouwelijk leiderschap. Ouderen zien het 
belang om jongeren een volwaardige plaats te geven in het programma. 

BETROKKEN ACTOREN: ALFA, CEFOP, CENADEP, CODESCI, FOPAKKM, FOPAKOR, FOPALO, INADES CONGO, MIDIBAM (2017 en 2018), OPBDD, OPKOR, PRODEK, RODHECIC 

Indicator 1. % vrouwen in de bestuursorganen van begeleide basisorganisaties en 
provinciale federaties 

8% 15% 25% Bijgehouden door unies en federaties, opgevolgd in 
focusgroepen en verwerkt door NGO-partners en BD-team 

Indicator 2. % jongeren actief binnen de begeleide basisorganisaties 25% 30% 35% Bijgehouden door unies en federaties, opgevolgd in 
focusgroepen en verwerkt door NGO-partners en BD-team 

Indicator 3. Aantal families dat in onderling overleg beslissingen neemt 1000 1500 2000 Bijgehouden door unies en federaties, opgevolgd in 
focusgroepen en verwerkt door NGO-partners en BD-team 

RESULTAAT 6 RECHTENVERDEDIGING 

Basisorganisaties en hun federaties verzekeren acties inzake participatief burgerschap en beleidsbeïnvloeding. 

HYPOTHESEN. Boer(inn)en en hun basisorganisaties kijken verder dan hun materiële behoeften en onderkennen het belang van dialoog met de overheid. (Lokale) overheden staan 
open voor dialoog en initiatieven worden niet meteen de kop in geboord. 

BETROKKEN ACTOREN: CEFOP, CODESCI, FOPAKKM, FOPAKOR, FOPALO, OPBDD, OPKOR, RODHECIC, RRN (2017), eventueel nieuwe NGO-partner Kwilu (vanaf 2018) 

Indicator 1. Aantal gerealiseerde mobilisaties op lokaal, provinciaal en nationaal 
niveau 

4 12 30 Bijgehouden door unies en federaties en opgevolgd door NGO-
partners en BD-team 

Indicator 2. Aantal door de boerenbeweging  ingediende dossiers van 
beleidsbeïnvloeding 

0 8 20 Bijgehouden door unies en federaties en opgevolgd door NGO-
partners en BD-team 

RESULTAAT 7 COMPLEMENTARITEIT EN SYNERGIE 
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Synergie en complementariteit tussen de leden van AgriCongo et uitwisselingen binnen het programma leiden tot een grotere efficiëntie en gezamenlijk leren 

HYPOTHESEN. NGO-partners staan open voor synergie. Basisorganisaties staan open voor samenwerking met meerdere NGO-partners binnen hetzelfde programma. Basisorganisaties 
en NGO-partners zien het belang in van leren. 

BETROKKEN ACTOREN: ALFA, CEFOP, CENADEP, CODESCI, FOPAKKM, FOPAKOR, INADES CONGO, MIDIBAM (2017 en 2018), PRODEK, RODHECIC, RRN (2017), eventueel nieuwe NGO-
partner Kwilu (vanaf2018) 

Indicator 1. Aantal extern aangebrachte innovaties toegepast door 
basisorganisaties en de boerenbeweging 

4 8 12 Verslagen van basisorganisaties en NGO-partners, verwerkt door 
het BD-team 

RESULTAAT 8 PROFESSIONALISERING PARTNERORGANISATIES 

De NGO-partners in het programma ontwikkelen zich tot competente en autonome dienstverleners 

HYPOTHESEN. NGO-partners komen er toe om zichzelf in vraag te stellen en op zoek te gaan naar een betere dienstverlening. 

BETROKKEN ACTOREN: ALFA, CEFOP, CENADEP, CODESCI, FOPAKKM, FOPAKOR, INADES CONGO, MIDIBAM (2017 en 2018), PRODEK, RODHECIC, RRN (2017), eventueel nieuwe NGO-
partner Kwilu (vanaf2018) 

Indicator 1. % basisorganisaties die tevreden zijn over de dienstverlening door de 
NGO-partners 

15% 45% 80% Tevredenheidsonderzoek dat deel uitmaakt van de jaarlijkse 
interne programma-evaluatie 

VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 

Het programma is op een heel participatieve wijze uitgewerkt met alle betrokken NGO-partners en unies. De overlegstructuren met de partners, zowel individueel als collectief per 
streekprogramma, zijn operationeel. Enige overblijvende voorwaarde is de beschikbaarheid van de financiering. 

TYPOLOGIE VAN DE ACTIVITEITEN 

GEZAMENLIJK PROGRAMMA EN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN VAN PARTNERS EN BASISORGANISATIES 

Inzet door Broederlijk Delen van een lokale vertegenwoordiger. Gezamenlijke planning, opvolging en bijsturing van het programma. Gestructureerd overleg middels seminaries en 
workshops. Thematische uitwisseling en samenwerking.  

CAPACITEITSVERSTERKING VAN PARTNERORGANISATIES 

Inzet door Broederlijk Delen van coöperanten. Regelmatige bezoeken aan partnerorganisaties en opvolging. Bevordering van onderling leren in het kader van het beheer van het 
gemeenschappelijke programma. Inhoudelijke begeleiding en ondersteuning van partners. Organisatie van collectieve en individuele vormingstrajecten en bevordering van 
participatieve onderzoeksacties door basisorganisaties. 

RECHTENVERZEKERING EN BELEIDSBEINVLOEDING 

Vorming en sensibilisering van burgers over rechten en plichten. Verspreiden van relevante wetteksten in de lokale taal. Training en ondersteuning van basisorganisaties bij het 
opzetten van beleidsbeïnvloeding. Bevordering van actieve burgerschapsparticipatie. Beleidsbeïnvloeding op lokaal, regionaal en nationaal niveau in relatie tot de rechten en belangen 
van de sector van de familiale landbouw. 

ORGANISATIEVERSTERKING EN SOCIO-POLITIEKE PARTICIPATIE VAN DOELGROEPEN 

Structurering en capaciteitsversterking van basisorganisaties. Uitbouw van de boerenbeweging op lokaal en provinciaal niveau. Actieve bevordering van participatie van vrouwen en 
jongeren. "Approche ménage" gericht op gemeenschappelijk beheer van het huishoudinkomen. 

VERBETERING VAN LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN DOELGROEPEN 

Begeleiding van doelgroepen voor toepassing van duurzame landbouwtechnieken en overgang naar agro-ecologische landbouw. Faciliteren van de vermeerdering van kwalitatief 
zaaigoed. Begeleiding voor uitbouw van gegroepeerde commercialisering van landbouwprodukten door de unies. Begeleiding bij mobilisatie en beheer van een rollend fonds voor de 
commercialisering. Ontwikkeling van een sms-alert systeem voor marktprijzen en weersverwachting. Begeleiding bij de uitbouw van inkomensgenererende activiteiten. Participatief 
onderzoek en vorming in verbeterde bewaring van producten.  
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6.3 K05 CONGO – TABEL 4 OPERATIONELE KOSTEN 

 
 
Het inbrengen van de minimum-normen voor gender in de verschillende resultaten en de daaraan gelinkte partner-
budgetten toont dat het aandeel van het budget dat ten goede komt aan  vrouwen minstens 54% bedraagt. 

1. PARTNERS

Investering      50.500,00       58.320,00        56.250,00       55.350,00       23.850,00          244.270,00 

Werking    230.938,83     282.230,00      282.350,00     269.000,00     265.050,00       1.329.568,83 

Personeel    103.023,30     133.110,00      117.696,00     119.932,00     119.948,00          593.709,30 

Totaal  384.462,13   473.660,00    456.296,00   444.282,00  408.848,00       2.167.548,13 

2,SAMENWERKINGEN

Investering                   -                      -                       -                      -                      -                             -   

Werking      30.000,00       25.000,00        32.500,00       22.500,00       32.500,00          142.500,00 

Personeel                   -                      -                       -                      -                      -                             -   

Totaal    30.000,00     25.000,00      32.500,00     22.500,00     32.500,00          142.500,00 

3. LOKAAL KANTOOR

Investering      33.484,50                    -                       -                      -                      -              33.484,50 

Werking      69.950,00       71.800,00        77.500,00       68.050,00       75.500,00          362.800,00 

Personeel                   -                      -                       -                      -                      -                             -   

Totaal  103.434,50     71.800,00      77.500,00     68.050,00     75.500,00          396.284,50 

4. HOOFDZETEL

Investering                   -                      -                       -                      -                      -                             -   

Werking                   -           5.000,00          5.000,00                    -                      -              10.000,00 

Personeel    117.760,00     140.580,00      155.040,00     138.800,00     140.080,00          692.260,00 

Totaal  117.760,00   145.580,00    160.040,00   138.800,00  140.080,00          702.260,00 

TOTAAL OK

Investering      83.984,50       58.320,00        56.250,00       55.350,00       23.850,00          277.754,50 

Werking    330.888,83     384.030,00      397.350,00     359.550,00     373.050,00       1.844.868,83 

Personeel    220.783,30     273.690,00      272.736,00     258.732,00     260.028,00       1.285.969,30 

Totaal  635.656,63   716.040,00    726.336,00   673.632,00  656.928,00       3.408.592,63 

totaal K05P01 ALFA      76.100,00       36.655,00        26.000,00       19.425,00       19.000,00          177.180,00 

totaal K05P02 CEFOP      40.100,00       36.655,00        61.000,00       19.425,00       19.000,00          176.180,00 

totaal K05P03 

CENADEP
                  -         40.000,00        40.000,00       40.000,00       40.000,00          160.000,00 

totaal K05P04 

CODESCI
                  -         27.500,00        30.000,00       30.000,00       30.000,00          117.500,00 

totaal K05P05 

FOPAKMM
     25.000,00       25.000,00        25.000,00       25.000,00       25.000,00          125.000,00 

totaal K05P06 

FOPAKOR
     25.000,00       25.000,00        25.000,00       25.000,00       25.000,00          125.000,00 

totaal K05P07 

INADES CONGO
   115.638,83     154.820,00      122.000,00     119.432,00     119.350,00          631.240,83 

totaal K05P08 

PRODEK
     52.623,30       53.030,00        49.796,00       85.000,00       51.498,00          291.947,30 

totaal K05P09 

RODHECIC
     50.000,00       50.000,00        50.000,00       50.000,00       50.000,00          250.000,00 

totaal K05P10 Nieuwe 

partner
                  -         25.000,00        27.500,00       31.000,00       30.000,00          113.500,00 

Total Partners :  384.462,13   473.660,00    456.296,00   444.282,00  408.848,00       2.167.548,13 

Total samenwerking 1

totaal 

samenwerkingen

Investering    83.984,50     58.320,00      56.250,00     55.350,00     23.850,00          277.754,50 

Werking  330.888,83   384.030,00    397.350,00   359.550,00  373.050,00       1.844.868,83 

Personeel  220.783,30   273.690,00    272.736,00   258.732,00  260.028,00       1.285.969,30 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 635.656,63        716.040,00         726.336,00          673.632,00         656.928,00        3.408.592,63      

Investering                  -                     -   

Werking                  -                     -   

Personeel                  -                     -   

Totaal STUDIO GLOBO

Operationele kosten Broederlijk Delen

Partners

Algemeen Totaal

Samenwerkingen

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK RD CONGO K05 Congo - STUDIO GLOBO

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK RD CONGO K05 Congo - BROEDERLIJK DELEN

2017 2018 2019 2020 2021
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6.4 K05 CONGO – MOTIVATIE TEN AANZIEN VAN DE DAC-CRITERIA 
 
6.4.1 K05 CONGO – Beschrijving van de relevantie 
 
Het programma in Congo sluit aan bij de Wet op de Internationale Samenwerking en meer bepaald Art. 3: “De 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft de duurzame menselijke ontwikkeling als algemene doelstelling 
en onderneemt daartoe acties die bijdragen tot duurzame en inclusieve economische groei voor een 
verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in de ontwikkelingslanden en tot hun sociaal-
economische en sociaal-culturele ontwikkeling, teneinde de armoede, uitsluiting en ongelijkheid uit te bannen. 
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking beoogt in dit kader eveneens de capaciteit van de partners inzake 
ontwikkeling op alle niveaus te versterken”. Het programma draagt bij tot het prioritaire thema 
maatschappijopbouw (Art 11 § 1). 
 
De resultaten van het programma dragen bij tot de realisatie van verschillende strategische doelen in het GSK: 
zie tabel hieronder.  
 

Programma Link van programma K05 CONGO met de strategische doelen  
van het GSK RDC 

K05 CONGO Staat centraal :  
Cible Stratégique 5 : Favoriser une utilisation plus efficiente et plus durable de l’énorme 
potentiel qu’offre le Congo en matière de sylviculture, d’agriculture, d’élevage et de pêche, 
avec une attention particulière à l’agriculture familiale. 
 
In interactie met : 
Cible Stratégique 1 : Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes 
Cible Stratégique 2 : Garantir une préservation et gestion durable de l’environnement et 
des ressources naturelles afin de contribuer au bien-être 
Cible Stratégique 7 : Renforcer la gouvernance à tous les niveaux politiques et améliorer le 
respect des droits humains et soutenir la mise en œuvre de la parité 

 
Naast de link tussen het programma en de strategische doelen van het GSK (zie tabel hierboven), verwijzen we 
voor de relevantie ook naar de programma-evaluatie door South Research en het Congolese AFGOR die in 
februari-maart 2016 in Kwilu is doorgegaan. In deze evaluatie werd de inhoudelijke focus op landbouw, 
commercialisering en inkomens genererende activiteiten van het programma Kwilu als zeer pertinent 
geapprecieerd in relatie tot de context en de behoeften van de plattelandsbevolking. Het politieke luik met de 
structurering van de boerenbeweging, de rechtenbenadering en de beleidsbeïnvloeding werd dan weer als 
minder relevant beoordeeld. Dit laatste valt te begrijpen gezien de evaluatie vooral vanuit de bevraging van de 
basisorganisaties werd opgezet en deze vooral lokaal denken. Ook was dat politieke luik amper opgestart en 
hebben de basisorganisaties maar weinig zicht op wat het inhield. De evaluatie stelde ook vragen rond de 
haalbaarheid van het programma, o.m. de 3 gemeenten zijn vrij uitgestrekt en moeilijk te bereiken, het 
potentieel van de basisorganisaties op het terrein is vrij zwak en het budget DGD/BD voor de geëvalueerde 
opstartperiode 2014-2015 was beperkt. Vanaf 2017 gaat het budget met het nieuwe programma daarom de 
hoogte in. De evaluatie, die zeer participatief is verlopen, gaf ook een aantal conclusies en aanbevelingen die 
als pertinente werkpunten voor de toekomst werden aanvaard door alle betrokkenen partijen, 
basisorganisaties, NGO-partners en BD-ploeg. Hiermee wint het programma 2017-2021 aan haalbaarheid, wat 
de relevantie ervan ten goede komt.  
 
Naast de linken met GSK en de evaluatie wordt de relevantie bijkomend bekrachtigd door de programmakaders 
van achtereenvolgens BTC landbouwprogramma’s PRODADEKK in Bandundu en PRODAKOR in Kasai Oriental en 
naar het programmakader van het geannuleerde BFVZ-programma in Kabinda die gelijklopend zijn met dit 
programma voor wat het socio-economische luik en structurering betreft.  
 
Tot slot haken we in het programma in op enkele beleidsprioriteiten van DGD: gender en milieu zijn als 
transversale thema’s opgenomen in de resultaten, net als mensenrechten. Het beleid van Broederlijk Delen 
mbt familiale landbouw sluit aan op de landbouw strategienota van DGD.  
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6.4.2 K05 CONGO – Beschrijving van de doeltreffendheid 
 
De resultaten van dit programma dragen bij tot verschillende benaderingen van het GSK Congo. Het 
zwaartepunt van het programma ligt bij de GSD 5 – landbouw, maar het programma knoopt ook aan bij 
benaderingen binnen GSD 1 Gender, GSD 2 Milieu en GSD 7 Goed bestuur en rechten. Voor de samenhang en 
doeltreffendheid van het geheel verwijzen we naar de ToC in 3 waar we gedetailleerd uitleggen op welke wijze 
we de vooropgestelde resultaten willen bereiken, en hoe het realiseren van deze resultaten leidt tot het 
bereiken van de specifieke doelstelling. Hierbij verbinden we de verschillende gemeenschappelijke 
benaderingen waar het programma op inzet aan de resultaten en krijgen ze tevens een operationele vertaling. 
Een meer schematisch overzicht van deze linken tussen resultaten en benaderingen is terug te vinden in de 
tabel “6.5 Beschrijving van de specifieke partnerschapsstrategie voor het land” onder “Coherentie van hun 
selectie in functie van programma en GSK” . Voor de concrete synergiën verwijzen we naar 6.6. 
 
Het programma Congo bestaat uit 2 streekprogramma’s in Kwilu en Kasai Oriental en een nationaal kader dat 
inzet op de structurering van de sociale beweging en op de verdediging van socio-economische rechten. Samen 
met onze NGO-partners en basisorganisaties (unies en groepen) promoten we een geleidelijke omschakeling 
naar en uitbouw van een duurzaam voedselsysteem, gebaseerd op familiale landbouw en geïnspireerd door 
agro-ecologie. Door de groeiende productie van meet af aan te verbinden aan diverse vormen van 
commercialisering zorgt het programma voor stijgende inkomsten op niveau van de families. Dit creëert de 
basis voor het diversifiëren van inkomensgenererende activiteiten en draagt op zijn beurt bij aan een 
ontluikende lokale economie. Het ontwikkelen van een houding van ondernemerschap  dat inzet op bestaande 
opportuniteiten en het potentieel van de interventiezone weet te valoriseren is hierbij belangrijk. Unies en 
groepen versterken hierbij hun eigen financiële basis door het opzetten van coöperatieve activiteiten en door 
de bijdragen van de leden, evenwel zonder hun representatieve karakter en de dienstverlening aan de basis in 
vraag te stellen. 
 
In een chaotisch en slecht bestuurd land als Congo kunnen we geen welvarende eilandjes in stand houden 
zonder werk te maken van beter bestuur. Door deze basisorganisaties te verankeren in provinciale en nationale 
federaties maken ze deel uit van een grotere sociale beweging die in dialoog gaat met provinciale en nationale 
overheden, op deze niveaus belangen behartigt en rechten verdedigt, weegt op het beleid en bijdraagt tot 
goed bestuur. Om gehoord te worden zal de sociale beweging een electoraal en economisch gewicht moeten 
ontwikkelen, wat de ambitie is van de synergie binnen AgriCongo. Deze verankering zorgt ervoor dat 
basisorganisaties zich weten te situeren in de context van het land, dat ze op de hoogte zijn van de belangrijke 
nationale en provinciale politieke discussies en dat lokale beslissingen in functie daarvan genomen worden. 
Evenzeer kunnen basisorganisaties de provinciale en nationale federaties informeren en mandateren zodat 
deze met de voeten in de realiteit blijven staan en in naam blijven spreken van de basis. Een voor Congo 
haalbare rechtenbenadering, die focust op de socio-economische rechten van families en van hun 
gemeenschappen, kan ervoor zorgen dat basisorganisaties en hun federaties mondiger worden. Dit geldt niet 
alleen tegenover de overheden, maar ook tegenover de NGO-partners en Broederlijk Delen zelf, alsook intern 
binnen de sociale beweging. 
 
Inclusieve ontwikkeling is zeer belangrijk als Congo ooit zijn rol van leverancier van goedkope grondstoffen wil 
overstijgen. Op niveau van basisorganisaties leidt dit tot de vraag rond participatie van vrouwen en jongeren 
waar het programma op inzet. Op provinciaal en nationaal niveau leidt dit tot een meer inclusieve benadering 
van het beleid inzake landbouw en rurale ontwikkeling die het enorme potentieel van Congo op dit vlak weet te 
valoriseren en waar het geheel van de bevolking beter van wordt. Om de ambitie van het nationale kader van 
het programma waar te maken zet Broederlijk Delen in op netwerking en synergie, vnl. binnen het kader van 
de Alliantie AgriCongo, maar ook daarbuiten als zich daar opportuniteiten voor aandienen (zoals met BTC). 
 
Het nieuwe programma bouwt verder op het huidige en wordt uitgevoerd door partners waarmee we nu reeds 
samenwerken. De doeltreffendheid van hun interventies werd in het verleden al aangegeven. De 
samenwerking binnen een multi-actoren benadering werd in het huidige programma opgestart in Kwilu en 
krijgt in het nieuwe programma een nieuwe impuls met de opstart van het tweede multi-actoren 
streekprogramma in Kasai Oriental volgens het gevolgde stramien in Kwilu. De doeltreffendheid van de 
samenwerking binnen de 2 streekprogramma’s wordt in het nieuwe programma bijkomend versterkt door:    
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- rekening te houden met de conclusies en aanbevelingen van de programma-evaluatie Kwilu van begin 
2016 door South Research,  

- door de synergie binnen de Alliantie AgriCongo te consolideren   
- door de samenwerking met de BTC landbouwprogramma’s in beide streken te intensifiëren.  

 
De streekprogramma’s zijn het resultaat van een participatief proces met de basisorganisaties en NGO-partners 
dat in het voorjaar 2016 werd opgezet en de NGO-partners hebben per streekprogramma een matrix 
uitgewerkt dat hen toeliet om de synergie en complementariteit binnen de multi-actorenaanpak uit te klaren. 
 
Door in te zetten op capaciteitsversterking van de NGO-partners i.f.v. een professionele dienstverlening aan de 
basisorganisaties en door werk te maken van slagvaardige en performante basisorganisaties binnen een 
perspectief van verzelfstandiging willen we deze basisorganisaties transformeren tot lokale 
ontwikkelingsactoren die werk maken van hun toekomst en die van hun leden. Ook visieontwikkeling op 
duurzame lokale ontwikkeling in combinatie met lokale kennisontwikkeling door boer(inn)en dragen hiertoe 
bij. Duidelijk is dat verbeterde levensomstandigheden op niveau van de families de referentie is  voor succes 
binnen het programma.  
 
6.4.3 K05 CONGO – Beschrijving van de duurzaamheid 
 
De duurzaamheidsstrategie van Broederlijk Delen wordt samengevat onder het label “FIETS plus exit” 
(Financiële, Institutionele, Ecologische, Technische en Sociale duurzaamheid). 
 

IMPACT 
Het programma beoogt verbeterde levensomstandigheden van rurale gemeenschappen en families door 
bevordering van economische activiteiten op familie- en organisatieniveau en door verbeterde verzekering 
van belangen en rechten zowel op lokaal als op provinciaal en nationaal niveau. Beleidsbeïnvloeding is 
mogelijk dankzij de Alliantie AgriCongo, die werkt aan de geharmoniseerde versterking van een autonome en 
slagvaardige boerenbeweging die opkomt voor de belangen van familiale landbouw. De doeltreffendheid zoals 
hierboven uitgeschreven maakt de specifieke doelstelling realiseerbaar binnen de programma-termijn. Het 
blijvende karakter van de impact wordt nagestreefd door extra in te zetten op organisatieversterking, op 
duurzaamheids-factoren, en meer in het bijzonder op economische, sociale en ecologische duurzaamheid. 
Significante lokale verbeteringen zijn mogelijk, maar blijven wel vaak geïsoleerd binnen de moeilijke context 
van het land.  

FINANCIELE DUURZAAMHEID 
Bij basisorganisaties, die mede gefinancierd worden door hun leden en/of zelf een commerciële tak hebben, 
kan de ontwikkeling van commercialisering en van gediversifieerde inkomensgenererende activiteiten leiden 
tot progressieve financiële autonomie waarbij de belangen van de leden voorop moeten blijven staan. We 
voorzien een tijdelijke financiële ondersteuning van deze basisorganisaties van 5 jaar, uitzonderlijk 
verlengbaar met 1 à 2 extra-jaren. Dit geeft hen de kans om op duurzame wijze hefbomen op lange termijn  
uit te bouwen die de continuïteit verzekeren van de opgestarte acties na het beëindigen van het programma.  
 
Om de duurzaamheid te verhogen financieren we bij basisorganisaties geen functioneringskosten extern en 
vragen we minimaal 50% eigen bijdrage voor elke externe steun. Bij NGO-partners, die diensten verlenen aan 
de basisorganisaties, werken we eraan dat deze dienstverlening optimaal wordt uitgebouwd, dat de 
zichtbaarheid van de organisaties groter wordt en, zo mogelijk, dat basisorganisaties deze dienstverlening 
geleidelijk op zich nemen, of alvast bijdragen in de kost van de interventies van NGO-partners.  
 
In de mate van het mogelijke faciliteert Broederlijk Delen de toegang van partners tot lokale subsidiëring: 
nuttige informatie hierover circuleert binnen de Alliantie AgriCongo. De ondersteunde NGO-partners zijn dus 
organisaties waarvan de sociale functie en meerwaarde niet toelaten om de werking door eigen inkomsten te 
bekostigen, maar verdienen zij wel, net omwille van die meerwaarde, ondersteuning door de gemeenschap, 
inclusief door de internationale civiele samenleving. In de mate dat de socio-economische situatie van 
basisorganisaties verbetert, impliceert dit financiële duurzaamheid op niveau van families, basisorganisaties 
en hun provinciale en nationale federaties, wat ook kan bijdragen aan een meer duurzame dienstverlening 
door NGO-partners.  

INSTITUTIONELE DUURZAAMHEID 
Met de capaciteitsversterking van partnerorganisaties beogen we institutionele duurzaamheid en algemener 
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de versterking van de civiele samenleving. Het gaat zowel over beheers- en financieel-administratieve 
capaciteiten als over leiderschap en soft skills, volgens het “5 Core Capacities” model (zie vrije bijlage bij het 
Komyuniti programma). Een deel van de institutionele versterking verloopt via de gemeenschappelijke 
programma-activiteiten. Ook bij deze gemeenschappelijke versterking blijft de opvolging van 
partnerorganisaties individueel verlopen.  Een sterke civiele samenleving onder de vorm van een autonome en 
performante boerenbeweging die de belangen van familiale landbouw verdedigt zal door socio-politieke 
beïnvloeding een meer inclusieve ontwikkeling mogelijk maken en dus bijdragen tot een grotere institutionele 
duurzaamheid van organisaties.  
 
De betrokkenheid van vrouwen en jongeren bij deze institutionele versterking zorgen voor een grotere 
inclusiviteit en draagvlak van de beweging en dragen bij tot de institutionele duurzaamheid. De synergie 
binnen de Alliantie AgriCongo bevordert duurzame institutionele versterking van deze boerenbeweging op 
provinciaal en nationaal niveau, en zorgt ervoor dat Broederlijk Delen vanuit de 2 streekprogramma’s hiervoor 
een zinvolle bijdrage kan leveren, coherent met wat anderen doen. 

ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 
De bevordering van duurzame agro-ecologische landbouw, en de duurzame omgang met de natuurlijke 
hulpbronnen, inclusief het toepassen van herstelmaatregelen, maken integraal deel uit van het beleid inzake 
familiale landbouw van Broederlijk Delen. Ook houden we bij de keuze van inkomensgenererende activiteiten 
rekening met de ecologische duurzaamheid van de activiteiten. Milieubehoud is in die zin niet enkel een 
transversaal thema, maar een intrinsieke dimensie van de resultaten inzake rurale ontwikkeling. Door de 
aanpak van participatieve onderzoeksacties door boer(inn)en beoogt het programma dat de betrokken 
boer(inn)en actor worden die de ecologische duurzaamheid hoog in het vaandel dragen en concreet omzetten 
in praktijk.  
 
De uitwisseling tussen streekprogramma’s, binnen de Alliantie AgriCongo en met de actoren van het 
strategische doel 2 (milieu) leidt tot meer lering inzake best practices die hun duurzaamheid reeds bewezen 
hebben, wat eveneens de ecologische duurzaamheid van het programma verhoogt. 

TECHNISCHE DUURZAAMHEID 
Als de capaciteitsversterking ook specifieke technische competenties betreft, zoals in het geval van agro-
ecologie, wordt de kennisopbouw van het personeelsteam van de partnerorganisaties verzekerd. Wat betreft 
de vorming van doelgroepen, zien we er op toe dat die leidt naar effectieve competenties van de gevormde 
personen die ook in de praktijk worden gebracht.  
 
Met de aanpak van participatieve onderzoeksacties door boer(inn)en verankert het programma deze 
technische competenties in wat reeds bestaat aan kennis en praktijk, wat de technische duurzaamheid zeker 
ten goede komt. De uitwisseling inzake technische competenties tussen streekprogramma’s, binnen de 
Alliantie AgriCongo en met andere actoren leidt tot meer lering van best practices die hun duurzaamheid 
reeds bewezen hebben, wat de technische duurzaamheid van het programma verhoogt. 

SOCIALE DUURZAAMHEID 
Eigen aan de aanpak van Broederlijk Delen is dat we economische rurale ontwikkeling nooit geïsoleerd 
benaderen, maar kaderen in samenlevingsopbouw. We investeren in de organisatieontwikkeling van 
doelgroep organisaties en in een bloeiend gemeenschapsleven, en het realiseren hiervan achten we bepalend 
voor het succes. Tot de beoogde sociale ontwikkeling behoren ook de bevordering van socio-politieke 
participatie van doelgroepen en de verdediging van hun rechten en belangen op lokaal, provinciaal en 
nationaal niveau. 
 
Bevordering van gendergelijkheid en betrokkenheid van jongeren in rurale ontwikkeling vormen een 
transversale as die via resultaat 5 van het programma op een actieve wijze uitgebouwd en  opgevolgd wordt. 
Het inbrengen van de minimum-normen voor gender in de verschillende partner-budgetten toont dat het 
aandeel van het budget dat naar de vrouwen gaat minstens 54% bedraagt. 

EXIT-STRATEGIE 
Het exit-beleid van Broederlijk Delen is bepaald en bevat de procedures bij afbouw van landen, streken en van 
de samenwerking met individuele partnerorganisaties. Elk streekprogramma heeft zijn levenscyclus, waarin de 
fase wordt beschreven waarin het streekprogramma zich bevindt: het streekprogramma Kwilu is in september 
2014 opgestart en bevindt zich de komende jaren nog in de opbouwfase, terwijl het nieuwe streekprogramma 
Oost-Kasai pas in 2017 zal worden opgestart, waardoor het zich gedurende de hele  programmaperiode in een 
opbouw- en consolidatiefase zal bevinden. Evenwel bouwt het op te starten streekprogramma Kasai Oriental 
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op de verworvenheden van de DGD/BD-steun die de voorbije jaren werden gegeven aan de NGO-partner 
PRODEK (DGD/BD) in Kabeya Kamuanga en van de BD-steun aan de unie UAAPM in de gemeente Mukumbi 
van Lupatapata. 
 
In geval van een exit wordt een afbouwscenario uitgetekend zowel voor de basisorganisaties als voor de 
partnergroep collectief en individuele NGO-partners. Dit afbouwscenario duurt twee tot drie jaar, waarbij de 
partnerfinanciering door Broederlijk Delen geleidelijk aan vermindert en we investeren wordt in extra 
capaciteitsversterking met het oog op verzelfstandiging en in bemiddeling voor het bekomen van alternatieve 
financiering.  
 
Voor basisorganisaties zorgen het socio-economische luik en de duurzaamheid van activiteiten in combinatie 
met de behartiging van belangen, rechtenverdediging en beleidsbeïnvloeding voor de nodige continuïteit. 
Voor NGO-partners staan de professionele dienstverlening en verhoogde zichtbaarheid centraal.  
In het streekprogramma Kasai Oriental zijn er enkele NGO-partners die reeds lang door BD ondersteund 
worden: voor hen zal vanaf 2020 overgegaan worden tot een resultaatsgerichte financiering waarbij de unies 
van het streekprogramma diensten kunnen inkopen zonder dat er nog sprake is van een globale 
ondersteuning van deze NGO-partners. Om deze organisaties hierop voor te bereiden zal begin 2017 een 
specifiek exit traject voor capaciteitsversterking uitgewerkt worden in overleg met de betrokken NGO-
partners voor de periode 2017-2019. 
 
Tot slot: we wensen de geografische spreiding te beperken en bouwen af in Inongo met 2 basisorganisaties en 
een deel van de interventie van INADES en CENADEP en in Kabinda met basisorganisatie FOPALO (2017-2018). 

 
 
6.4.4 K05 CONGO – Beschrijving van de doelmatigheid 
 
Broederlijk Delen tracht de schaarse middelen zo strategisch en zorgzaam mogelijk in te zetten en past dit 
principe ook toe bij de beleidsdialoog met de partnerorganisaties en de financiële opvolging van hun acties. 

 
PERSONELE SAMENWERKING 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
Broederlijk Delen heeft in de partnerlanden geen “landenkantoren”. Wel wordt een lokale vertegenwoordiger 
ingezet (één voltijdsfunctie). De lokale vertegenwoordiger moet volop kunnen interageren met het team in 
Brussel en is daarom een expat. Het mandaat van een lokale vertegenwoordiger is standaard zes jaar met 
uitzonderlijke verlenging tot negen jaar. De lokale vertegenwoordiger heeft als taken: dialoog met en 
begeleiding van individuele partnerorganisaties; aansturen en begeleiden – in overleg met alle betrokkenen -  
van de collectieve processen in verband met (streek)programma’s; bevordering van synergie onder partners 
en met andere actoren; vertegenwoordiging van Broederlijk Delen in het land, inclusief opvolging van het GSK. 

COOPERANTEN ALGEMEEN 
We zetten coöperanten in voor capaciteitsversterking van meerdere partnerorganisaties in een werkgebied of 
met het oog op een bepaalde expertise. Ze begeleiden lange termijn veranderingsprocessen. Om die reden 
zijn ze medewerkers van Broederlijk Delen met een verlengbare arbeidsovereenkomst van telkens twee jaar. 
Dit is gezien de duur kostefficiënter en doeltreffender dan consultancy (op consultants wordt wel beroep 
gedaan voor korte termijn opdrachten). Om bepaalde gewoonten en werkwijzen in vraag te stellen en te 
helpen veranderen, zijn  een externe blik en andere culturele achtergrond vaak een voorwaarde. Coöperanten 
zijn daarom internationale medewerkers van Broederlijk Delen ongeacht het land van afkomst (maar met 
uitzondering van het partnerland zelf).  
 
De invulling van de functie wordt overlegd met de partnerorganisaties en is steeds complementair ten 
opzichte van de competenties waarover partners en LV beschikken of door aanwerving kunnen beschikken. 
Afhankelijk van het land kunnen aanvullende technische competenties nodig zijn (zoals agro-ecologie 
landbouw, milieubeheer, coöperatieven). Waar het gaat over beleidswerk en rechtenverdediging, wordt de 
doeltreffendheid van de partners en sociale organisaties vergroot door de steun van de internationale civiele 
samenleving, middels de inzet van de coöperant. Coöperanten dragen steeds bij tot de 
organisatieontwikkeling en strategische aanpak van partner-organisaties, waarbij de externe blik die ze 
aanbrengen de doeltreffendheid vergroot (zie ook de aanbevelingen van de evaluatie personele 
samenwerking in de vrije bijlage bij het Komyuniti programma). 
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We voorzien 4 coöperantenfuncties, maar er zullen er telkens slechts 2 tegelijkertijd in functie zijn. De functies 
worden behouden maar de inzetten zullen enkele maanden korter zijn dan oorspronkelijk ingediend. 

COOPERANT 1 (2017) 
Afwerken en consolideren van het traject organisatieversterking en resultaatsgericht werken dat de voorbije 
jaren werd opgezet met de partners in de verschillende streken Kwilu, Inongo, Oost-Kasai en Kabinda. Hierbij 
zet de coöperant in 2017 vooral in op de uitbouw van een zo eenvoudig mogelijk, maar efficiënt 
opvolgingssysteem op niveau van basisorganisaties, die daarin verder begeleid worden door de NGO-partners 
en  het Broederlijk Delen team. 

COOPERANT 2 (2017-2019) 
Ondersteunen en opvolgen van de NGO-partners en (basis)actoren die mee vorm geven aan de verdediging 
van de socio-economische rechten van families en hun gemeenschappen. Deze specifieke rechtenbenadering 
is nieuw voor Congo en de betrokken NGO-partners hebben bij de uitwerking van deze aanpak gedurende 3 
jaar de nabije begeleiding nodig van een coöperant die focust op de versterking van de NGO-partners en het 
optimalisering van hun dienstverlening in deze materie aan de basisorganisaties en hun provinciale federatie. 
In 2016 werd reeds een coöperant rechtenbenadering ingezet om de betrokken NGO-partners die met de 
materie bezig zijn te ondersteunen in het participatief uitwerken van het concept rechtenbenadering in de 
context van Congo en om de strategische planning 2017-2021 operationeel uit te werken is samenwerking 
met alle betrokken actoren. De rechtenbenadering, eens haar nut bewezen, zal gedeeld worden binnen de 
Alliantie AgriCongo waarbij we ook de geïnteresseerde leden van strategisch doel 7 zullen betrekken. 

COOPERANT 3 (2018-2021) 
Ondersteunen en opvolgen van NGO-partners en hun landbouwmedewerkers rond de aanpak van 
participatieve onderzoeksactie door boeren in relatie tot agro-ecologische landbouw, het opzetten van 
experimenten en vulgariseren van best practices, het faciliteren van kennisopbouw door boer(inn)en en het 
capitaliseren ervan. Deze aanpak is nieuw voor de streken waar we werken en voor de partners en hun 
landbouwmedewerkers die met de boer(inn)en op het terrein werken. De betrokken NGO-partners hebben bij 
de uitwerking van deze aanpak gedurende deze periode de nabije begeleiding nodig van een coöperant die 
focust op de versterking van de NGO-partners en het optimalisering van hun dienstverlening in deze aanpak 
aan de basisorganisaties. Voor de introductie van deze aanpak doen we beroep op de competenties van 
Diobass Kivu. In Kwilu zal dat gebeuren in samenwerking met het BTC-landbouwprogramma PRODADEKK. 

COOPERANT 4 (2020-2021) 
Begeleiden van NGO-partners en basisorganisaties rond een gedifferentieerde aanpak van commercialisatie 
vanuit het perspectief van een waardeketen. Tot 2019 werken we verder op de sporen die getrokken werden 
door de basisorganisaties en NGO-partners, daarin ondersteund en begeleid door de coöperant rentabiliteit 
en waardeketen tijdens de periode 2013-2016.  Tot 2019 zal de landbouwproductie een geleidelijke stijging 
moeten kennen waarvoor de commercialisering in 2020 naar een hoger niveau getild moet worden. De 
betrokken basisorganisaties en NGO-partners hebben bij de uitwerking van deze intensifiëring van de 
commercialisatie vanaf 2020 een nabije begeleiding nodig van een coöperant die focust op de versterking van 
de NGO-partners en het optimaliseren van hun dienstverlening in dit domein aan de basisorganisaties. 
Gedurende het ganse programma werken we samen  met de BTC landbouwprogramma’s PRODADEKK en 
PRODAKOR rond commercialisering. In Kwilu zullen we samenwerken met Caritas België, die in het naburige 
Bagata werkzaam zijn.  

VRIJWILLIGERS 
Vrijwilligers worden ingezet voor vast omlijnde taken van capaciteitsversterking van partnerorganisaties, op 
basis van hun expertise, voor de duur van enkele maanden tot een jaar. Vrijwilligers vertegenwoordigen de 
beweging Broederlijk Delen en vervullen steeds ook een brugfunctie naar de werking in België. Na lange jaren 
zonder vrijwilligers zal in het komende programma Congo 3 vrijwilligers ingezet worden om na jaren zonder 
vrijwilligers in Congo een heropstart op dit vlak te bewerkstelligen. 

 
VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING OPERATIONELE KOSTEN 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
Voorzien bedrag 456.085 € 
De verloning van lokale vertegenwoordiger past in het algemeen personeelsbeleid van Broederlijk Delen. De 
personeelskost wordt begroot op basis van de gemiddelde kost per persoonsmaand van lokale 
vertegenwoordigers in de jaren 2015-2016, met een jaarlijkse indexering van 1%. De werkingskosten betreffen 
bureelkosten, communicatie, verplaatsingen en veldwerkkosten. 
Als belangrijke investering is in 2017 de aankoop van een nieuw voertuig gepland voor het streekprogramma 
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Kwilu. Verder kunnen laptops, beamers, generator of andere uitrusting vervangen naargelang de 
omstandigheden. 

COOPERANTEN EN VRIJWILLIGERS 
Voorzien bedrag 522.460 € 
De verloning van coöperanten werd herzien, zodat ze beter past in het algemene personeelsbeleid van de 
organisatie. Ze wordt begroot op basis van de gemiddelde kost per persoonsmaand die licht hoger ligt dan in 
de periode  2014-2016, met een jaarlijkse indexering van 1%. De werkingskosten betreffen eventueel 
bureelkosten, communicatie, verplaatsingen en veldwerkkosten. Investeringen kunnen voorzien worden voor 
informatica of een verplaatsingsmiddel.   
Verder voorziet het programma 2 inzetten van vrijwilligers. Behalve de aankoop van laptops zijn er geen 
investeringen voorzien voor coöperanten en vrijwilligers: zij maken gebruik van de uitrusting die de lokaal 
vertegenwoordiger tot haar/zijn beschikking heeft. 

GROEPSWERK 
Voorzien bedrag 120.000 € 
Groepswerk gaat vooral over de interne synergie  en complementariteit binnen het programma. De actie 
Groepswerk betreft de werkingskosten voor het organiseren van partnerseminaries, vorming en workshops 
van medewerkers van partnerorganisaties, facilitering van deelname aan vormingen georganiseerd door 
derden, uitwisselings- en leerbezoeken tussen partnerorganisaties en tussen basisorganisaties en interne 
evaluaties. In het nieuwe programma wordt het budget groepswerk verminderd door zoveel mogelijk de 
gezamenlijke activiteiten aan NGO-partners toe te vertrouwen.  

SYNERGIE  
Voorzien bedrag 142.500 € 
In dit lopende synergiedossier PREPAR situeren de individuele programma’s van de leden zich vnl. op lokaal 
niveau en viseert de synergie de structurering van de boerenbeweging op provinciaal en nationaal niveau en 
worden innovatieve initiatieven gedeeld. Dit synergiemodel wordt verdergezet in het nieuwe programma. In 
het nieuwe programma komt het grootste deel van het vervolg van PREPAR, nl. de structurering van 2 
provinciale federaties, in de directe samenwerking met de federaties, als partnerorganisatie, terecht. Hierbij 
financieren we het functioneren van deze federatie en van de Comité Provincial de Pilotage vanuit de eigen 
middelen, terwijl dit programma de activiteiten van de federaties met de basisorganisaties financiert. Een 
specifiek budget synergie is voorzien voor het delen van innovaties in de landbouwtechnieken. 

INVESTERINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
Voorzien bedrag 244.270 € 
4 voertuigen, 18 moto’s, 50 fietsen, 30 laptops, 3 photocopieuses, 2 beamers 

WERKINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
Voorzien bedrag  1.329.569 € 
Werkingsmiddelen voor het functioneren van partnerorganisaties: huur lokalen, onderhoud, bureaumateriaal, 
communicatie, verblijfskosten tijdens terreinbezoeken en workshops, brandstof, onderhoud 
vervoersmiddelen 

PERSONEELSKOSTEN VAN PARTNERS 
Voorzien bedrag  593.709 € 
Aantal VTE staf: 59. Aantal VTE ondersteunend personeel: 23 

 
 
6.5 K05 CONGO – BESCHRIJVING VAN DE PARTNERSCHAPSSTRATEGIE 
 

TYPE PARTNERS 
De omschakeling van het ondersteunen van individuele projecten van partners naar een programma-aanpak 
waarbij partners samenwerken in functie van gezamenlijk geformuleerde programmadoelstellingen gebeurde 
gefaseerd tijdens het lopende programma (zie ook beleidstekst over streekprogramma’s in de vrije bijlage bij 
het Komyuniti programma). In 2013 identificeerden we het eerste streekprogramma Bandundu wat leidde tot 
de identificatie van 7 basisorganisaties, waarvan 5 in Kwilu. Deze werkten het streekprogramma uit op basis 
van een participatieve contextanalyse, en via het aantrekken van 4 NGO-partners om de basisorganisaties te 
ondersteunen bij de realisatie van het programma. Ook de provinciale boerenbeweging, toen nog FOPABAND, 
betrokken we volop bij deze identificatie. In september 2014 werd het streekprogramma Kwilu dan opgestart.  
Met het nieuwe programma 2017-2021 wordt een doorstart gemaakt voor het streekprogramma Kwilu met 
dezelfde (5) basisorganisaties, de provinciale boerenfederatie en 4 NGO-partners, die op een zeer 



K05 Congo, pagina 34 
 

complementaire manier ondersteuning kunnen bieden aan het streekprogramma, op basis van de conclusies 
en aanbevelingen van de programma-evaluatie die in februari-maart 2016 is doorgegaan.  
 
Voor de huidige werking met 5 NGO-partners en 2 partner-basisorganisaties in de andere streek, Kasai  Oriental 
werd in de periode 2013-2016 een traject ingezet van elkaar leren kennen, harmonisatie en beginnende 
samenwerking. Dit leidde begin 2016 tot de identificatie van een nieuw streekprogramma in de ‘territoires’ van 
Kabeya Kamuanga en Lupatapata. Dit verliep volgens het stramien van Kwilu, met 5 basisorganisaties, de 
provinciale boerenfederatie en de 5 bestaande NGO-partners die op een zeer complementaire manier 
ondersteuning kunnen bieden aan het streekprogramma.  
 

De criteria voor selectie van NGO-partners van Broederlijk Delen zijn: 

 Voldoende overeenkomst qua visie en maatschappelijk engagement 

 Thematische en geografische aansluiting bij het programma 

 Maatschappelijke relevantie 

 Capaciteit tot innovatie 

 Competentie in ontwikkelingswerk. Voldoende doelmatigheid en doeltreffendheid 

 Democratisch intern functioneren 

 Legitimiteit, voeling hebben met de doelgroepen of achterban 

 Voldoende administratieve capaciteit en transparantie 

 Bereidheid tot wederzijds leren. 
 

Gezien de specifieke en complexe context van Congo, de insteek van het programma en de enorme afstanden 
in het onmetelijke Congolese binnenland in combinatie met de slechte wegen kunnen we deze vertalen naar 
volgende prioritaire criteria: 

 Bereid zijn om in afgelegen streken te werken en de “eenvoudige” verblijfsomstandigheden te aanvaarden 

 Openheid om mee te stappen in de noodzaak om basisorganisaties centraal te stellen in de interventie, 
uitgaande van de overtuiging dat slagvaardige en inclusieve basisorganisaties het verschil kunnen maken 

 Een thematische meerwaarde hebben binnen het programma 

 Openheid om uit de rol van betutteling te stappen en zich als dienstverlener op te stellen 

 Openheid om de eigen actie te kaderen in een visie op de Congolese samenleving en haar ontwikkeling 

 Bereidheid tot samenwerken en gezamenlijk leren 
 

Enkele partners beschouwen we als strategisch: 
 Sleutelpartners die dynamieken in het streek- of landenprogramma kunnen versterken: INADES en 

PRODEK, provinciale federaties FOPAKKM en FOPAKOR 
 Partners die uitmunten op een bepaald terrein: RRN rond ‘foresterie communautaire’ en CENADEP rond 

inkomens genererende activiteiten 

COHERENTIE VAN HUN SELECTIE IN FUNCTIE VAN PROGRAMMA EN GSK 
Voor de operationele uitwerking van de vermeldde benaderingen in dit programma wordt verwezen naar de 
Theory of Change en de beschrijving van de DAC-criteria hierboven. 
 

Sub-doelstelling 1 : Bijdragen tot de duurzame verbetering van de landbouwproductie en van de inkomsten 
binnen families 

R1 Duurzame landbouw 
4500 families hebben de 
landbouwproductiviteit  op 
duurzame wijze verhoogd 

R2 Commercialisering 
Basisorganisaties verzekeren de 
commercialisering van 
landbouwproducten van 5000 
families 

R3 Inkomensgenererende activiteiten 
4000 families en hun basisorganisaties 
diversifiëren en realiseren 
inkomensgenererende activiteiten 

Aanpak GSK : 1D, 2A, 2B, 5B 
INADES, PRODEK 
 

Aanpak GSK : 2A, 2F, 5B, 5C, 7E 
INADES, PRODEK 

Aanpak GSK : 1D, 1E, 2A, 5B, 5D, 5C 
CENADEP, PRODEK 

Subdoelstelling 2 : Begeleide basisorganisaties organiseren zich en verdedigen hun socio-economische rechten 

R4 Structurering 
De begeleide basisorganisaties 
zijn performant en autonoom 

R4 Participatie van vouwen en 
jongeren 
Vrouwen en jongeren hebben 
hun actieve deelname aan het 
programma verhoogd 

R5 Verdediging van rechten en 
beleidsbeïnvloeding 
Basisorganisaties en hun federaties 
verzekeren acties rond participatief 
burgerschap, lobbying en 



K05 Congo, pagina 35 
 

beleidsbeïnvloeding 

Aanpak GSK : 1B,2E, 5A, 5D, 
7D 
INADES, PRODEK, CEFOP, 
ALFA, FOPAKOR, FOPAKKM 
CENADEP 
 

Aanpak GSK : 1B, 1E 
ALFA, CEFOP, PRODEK, 
FOPAKKM, FOPAKOR,  
CENADEP, INADES, RODHECIC, 
CODESCI 

Aanpak GSK: 1A, 2D, 2E,5A, 7A, 7C, 7D, 
7E, 7F 
RODHECIC, FOPAKKM, CODESCI, 
CEFOP, FOPAKOR, CENADEP 

Sub-doelstelling 3 : Synergiën ontwikkelen zich en NGO-partners worden professionele dienstverleners 

RESULTAAT K05-R07 Complementariteit en synergie 
Synergie en complementariteit tussen de leden van 
AgriCongo et uitwisselingen binnen het programma 
leiden tot een grotere efficiëntie en gezamenlijk 
leren 

RESULTAAT K05-R08 Professionaliseren NGO-partners 
NGO-partners in het programma ontwikkelen zich tot 
competente en autonome dienstverleners 

Aanpak GSK : non explicité 
BD, de 2 provinciale federaties en alle Congolese 
actoren in het programma 

Aanpak GSK : 1E, 2E, 5D, 7E 
BD, de 2 provinciale federaties en alle Congolese 
actoren in het programma 

GROEPERING IN (STREEK)PROGRAMMA’S 

 Kwilu: NGO-partners INADES, CENADEP, RODHECIC, RRN (2017), de nieuwe NGO-partner en de provinciale 
federatie FOPAKKM en 5 basisorganisaties 

 Kasai Oriental: NGO-partners PRODEK, ALFA, CEFOP, CODESCI, MIDIBAM (2017-2018) de provinciale 
federatie FOPAKOR en 5 basisorganisaties 

AANTAL PARTNERS 

 10 basisorganisaties (niveau 2 of unies)  

 9 NGO-partners  

 2 provinciale boerenbewegingen 

GESTRUCTUREERD PARTNEROVERLEG EN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN 

 Gezamenlijke programmacyclus in Djuma voor Kwilu en in Kabeya Kamuanga voor Kasai Oriental 

 Ad hoc Groepswerkactiviteiten in Djuma, Kikwit of Kiunshasa voor Kwilu en in Kabeya Kamuagna of Mbuji-
Mayi voor Kasai Oriental  

 Gezamenlijke activiteiten met basisorganisaties kunnen, indien relevant, ook bij één van de 
basisorganisaties worden georganiseerd 

 We betrekken ook niet-financiële partners die kunnen bijdragen aan ‘brede maatschappelijke 
verandering’, zoals de nationale federatie,  waarmee Broederlijk Delen geen rechtstreekse financiële 
samenwerking heeft 

DIALOOG MET EN OPVOLGING VAN INDIVIDUELE PARTNERS 
Varieert van 3 tot 6 maal per jaar volgens de actualiteit en urgenties 

CAPACITEITSVERSTERKING IN 2017-2021  

 Prioriteit gaat naar het versterken van basisorganisaties en hun geleidelijke ombouw tot 
ontwikkelingsactoren die inzetten op lokale inclusieve ontwikkeling: organisatieversterking (visie, 
leiderschap, statuten, erkenning, operationele organen, autonomie,…), beheerscapaciteiten (financieel, 
materieel, personeel, inkomens genererende activiteiten, …), organisatorisch (programmacyclus, M&E, 
mobilisatiecapaciteit, participatief burgerschap, …) 

 Provinciale boerenbewegingen: uitbouwen van een inclusieve en representatieve beweging waar 
basisorganisaties zich thuis voelen die slagvaardig optreedt en verantwoording aflegt aan de leden 

 NGO-partners versterken i.f.v. een optimale dienstverlening en het uitwerken van een toekomst na 
Broederlijk Delen. Voor de meer strategische NGO-partners, als INADES-Formation, PRODEK en RODHECIC 
binnen de NGO-partners of als CONAPAC, de nationale boerenbeweging en haar provinciale leden 
waarmee we samenwerken FOPAKKM en FOPAKOR: organisatieversterking volgens het 5C model (zie 
beleidstekst in vrije bijlage bij het Komyuniti programma).  
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6.6 K05 CONGO – BESCHRIJVING VAN SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 
 
SYNERGIE OPERATIONNELLE  
 

Partenaires 
stratégiques 
(ONGI, AI/OSC 
belges, CTB) ou 
groupe 

Opérationnalisation de la synergie - indiquant exactement les activités et processus qu’on 
implémentera; et qui fera quoi; et qu’est-ce que on envisage avec cette 
activité/processus/initiative (des  ‘résultats’ opérationnels, au-dessous des objectifs 
stratégiques)? 

Approche 
du Cible 
Stratégique 
Commune 
du CSC 

Synergie 
du CSC 

Contribution 
matérielle et 
financière 

Les 17 ONG
1
 de 

l’Alliance 
AgriCongo 
(AAC) 

Depuis le dialogue stratégique du CSC,  l’AAC s’est réuni mensuellement pour  donner  suite 
aux projets de Synergies I (2011-2013) et II (2015-2016). En concertation avec le partenaire 
CONAPAC (Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo) et ses membres 
provinciaux, l’AAC continuera de travailler au sein de la synergie, désignée « PASPOR » : 
« Programme d'appui à la structuration, au plaidoyer et à la professionnalisation des 
producteurs agricoles familiaux organisés en République Démocratique du Congo ».  
 
Cette synergie s’oriente sur le renforcement de capacités de la CONAPAC et ses membres par 
rapport aux cibles stratégique communes 2 (Garantir une préservation et gestion durable de 
l’environnement et des ressources naturelles afin de contribuer au bien-être humain et à une 
plus grande équité sociale) et 5 du CSC (Favoriser une utilisation plus efficiente et plus durable 
de l’énorme potentiel qu’offre le Congo en matière de sylviculture, d’agriculture, d’élevage et 
de pêche, avec une attention particulière à l’agriculture familiale).  
 
C’est ainsi que les membres de l’AAC se souscrivent à un objectif global : Les Organisations des 
Producteurs Agricoles (OPA) contribuent à la structuration du mouvement paysan en RDC et à 
une meilleure performance du secteur agricole à travers une utilisation plus efficiente et plus 
durable des ressources naturelles, avec une attention particulière à la production familiale et à 
travers leur participation active aux niveaux national et provincial dans les politiques, les 
structures de concertation et de prise de décision concernant le monde agricole. 
 
Pour la mise en œuvre de synergies à travers la mise en commun des efforts au niveau des 
activités et budgets, les membres de l’AAC combinent, dans la mesure du possible, une 
responsabilité géographique avec une responsabilité thématique.  
La synergie s’opère essentiellement grâce au partage et à la capitalisation sur des thématiques 

2A 
 
5A 
 
5B 
 
5D 
 
5E 

- Les échanges d’informations 
et d’expertise se poursuivent 
au sein de l’AAC. D’autres 
OSC et NGOI sont invitées à y 
participer. 

 

- Les opportunités de 
collaboration et 
d’harmonisation sont 
schématisées et transposées 
dans la pratique à l’aide 
d’une cartographie des 
acteurs impliqués. 

 

- Les OSC dressent des plans 
de synergie et de 
complémentarités ; des 
projets / programmes 
communs notamment en 
matière de renforcement des 
capacités des partenaires tel 
que réalisé au sein de l’AAC. 

 

- Les OSC tentent d’influencer 

 

                                                                 
1
 Broederlijk Delen, Caritas,  CODEART, CongoDorpen, CSA, Diobass, Louvain Coopération, Monde Selon les Femmes, Oxfam WereldWinkels, Oxfam Solidariteit, RCN-

justice&démocratie,, Solidarité Socialiste, SOS Faim,  Trias, ULB-Coopération, Vredeseilanden, WWF. 
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communes. Chaque ONG continuera à appuyer ses propres partenaires paysans (OPA au 
niveau local, provincial, national) mais des carrefours paysans nationaux (et provinciaux dans le 
possible) seront organisés tous les ans pour capitaliser les meilleures pratiques de ces appuis. 
 
Les évaluations et capitalisations servent donc non seulement à augmenter l’efficacité interne 
du mouvement paysan en RDC, mais aussi au sein de l’AAC, ce qui démultiplierait l’impact de 
ces échanges. Trias sera en charge de  la coordination interne et assurera  dans ce cadre un 
suivi de la mise en œuvre et le suivi du PASPOR  dans sa globalité.  
 
Les membres de l'AAC ont prévu les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de cette 
synergie dans leurs budgets respectifs. Le budget détaillé avec les contributions des membres 
de l’AAC et l’opérationnalisation seront transmis avec la convention de partenariat liant les 
membres de l’AAC dans le cadre du PASPOR.  
 
L’AAC a formulé six objectifs spécifiques (OS) et six résultats communs qui ont chacun un lien 
envers les approches et synergies tels que mentionnés dans les chapitres 2 et 3 par rapport aux 
cibles stratégiques communs 2 et 5 du CSC :  
1. OS 1 (lead par BD) : Les OPA et leur faîtière provinciale, membre de CONAPAC, 

s’organisent et se renforcent sur le plan organisationnel. 
2. OS 2 (lead par SOS Faim) : Les OPA et leurs faîtières provinciales et nationales agissent en 

synergie en tant qu'acteur politique fort pour une meilleure défense des intérêts des 
producteurs agricoles familiaux en RD Congo.  

3. OS 3(lead par VECO) : La force économique des filières est intégrée dans la structuration et 
dans l’autofinancement du mouvement paysan à long terme. 

4. OS 4 (lead par Le Monde Selon es Femmes) : Les OPA et leur faîtière provinciale, membre 
de CONAPAC, contribuent au renforcement de la position socio-économique et politique 
des femmes au niveau des ménages agricoles, des OPA à la base et de leurs 
communautés. 

5. OS 5 (lead par WWF et ULB Coop) : Les OPA et leurs membres évoluent vers des pratiques 
durables agricoles qui contribuent au maintien de l’environnement. 

6. OS 6 (Lead par Caritas) : CONAPAC et ses membres provinciaux assurent la circulation de 
l’information pertinente et fiable  entre les différents niveaux local, provincial et national. 

d’autres acteurs pour qu’ils 
prennent en compte les défis 
identifiés dans l’ACC. 
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SYNERGIE ORGANISATIONNELLE ET LOGISTIQUE 
 

Partenaires 
stratégiques 
(ONGI, AI/OSC 
belges, CTB) ou 
groupe 

Opérationnalisation de la synergie - indiquant exactement les activités et processus 
qu’on implémentera; et qui fera quoi; et qu’est-ce que on envisage avec cette 
activité/processus/initiative (des  ‘résultats’ opérationnels, au-dessous des objectifs 
stratégiques)? 

Approche 
du CSC 

Synergie 
du CSC 

Contribution 
matérielle et 
financière 
(EUR) 

CSC 5 : Partage d’un bureau et des services communes à Kinshasa 

Broederlijk Delen 
SOS-Faim 

Depuis mars 2016, Broederlijk Delen loue un bureau à Kinshasa. SOS-Faim a sollicité de 
partager une partie de l’infrastructure  ainsi que quelques services communs, ce qui a 
été formalisé dans un contrat qui entre en vigueur le 1 octobre 2016. Suivant ce contrat, 
qui a une durée d’une année et peut être reconduit par les deux parties, SOS-Faim 
contribuera chaque mois 400 USD à Broederlijk Delen. 

- -  360 €/mois 
(équivalent 
de 400 
USD) 

 
ACTIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Avec CARITAS 
 

Partenaires 
stratégiques 
(ONGI, AI/OSC 
belges, CTB) ou 
groupe 

Opérationnalisation de la synergie - indiquant exactement les activités et processus 
qu’on implémentera; et qui fera quoi; et qu’est-ce que on envisage avec cette 
activité/processus/initiative (des  ‘résultats’ opérationnels, au-dessous des objectifs 
stratégiques)? 

Approche 
du CSC 

Synergie 
du CSC 

Contribution 
matérielle et 
financière 
(EUR) 

CSC 5 : Continuer et consolider ensemble le renforcement de la fédération provinciale FOPAKKM  au Bandundu pour qu’elle puisse défendre les droits socio-économiques 
des familles paysannes et leurs communautés locales 

Broederlijk Delen 
CARITAS 

Contexte  
BD et Caritas travaillent respectivement avec des organisations paysannes et des 
coopératives de producteurs dans la province du Kwilu. Les paysan(ne)s souffrent de 
tracasseries et injustices, ce qui freinent les activités de développement dans la zone. 
Pour la suite du programme d’Alliance Agri-Congo, BD et Caritas veulent continuer et 
consolider le renforcement de la faitière FOPAKKM, pour qu’elle puisse être à  la hauteur 
de défendre les droits socio-économiques des populations paysannes. 
Rôle des acteurs 

 BD et Caritas s’engagent à appuyer financièrement et techniquement la FOPAKAMM 
et le fonctionnement du Comité de Pilotage Provincial. 

 Les organisations de base des 2 programmes  Caritas et BD nourrissent la FOPAKKM 

5A - Les échanges d’informations et 
d’expertise se poursuivent au sein 
de l’Alliance AgriCongo. D’autres 
OSC et NGO Internationales sont 
invitées à y participer. 

- Les opportunités de collaboration 
et d’harmonisation sont 
clairement schématisées et 
transposées dans la pratique à 
l’aide d’une cartographie des 
acteurs impliqués. 

Caritas et 
BD ont 
prévu les 
moyens 
nécessaires 
pour la 
mise en 
œuvre de 
cette 
synergie 
dans leurs 
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avec des cases pertinentes qui permettent de mener des activités de lobbying et  de 
plaidoyer.  

 Les partenaires du programme de Caritas pourront bénéficier des activités de 
sensibilisation et de formation que mèneront la FOPAKKM sur l’approche de droits 
socio-économiques. 

- Les OSC dressent des plans de 
synergie / complémentarités et 
des projets / programmes 
communs notamment en matière 
de renforcement des capacités 
des partenaires tel que réalisé au 
sein de l’Alliance AgriCongo. 

budgets 
respectifs 

CSC 5 : Construire à travers la concertation et l’échange d’expériences une stratégie de commercialisation et une approche chaînes de valeurs dans la province de Kwilu 

Broederlijk Delen 
CARITAS 

Contexte 

 Caritas appui des coopératives dans le territoire  de Bagata, dont une coopérative 
dans le secteur Ntober et une autre dans les environs de Kidweme. 

 L’appui est focalisé sur la commercialisation et le développement de chaines de 
valeurs dans les filières : palmier à l’huile, pisciculture et arachides ; 

 BD intervient dans le territoire de Bagata, secteurs Kidzweme et Ntober et appuie 5 
organisations paysannes (OP2). Le programme vise le développement de 
l’agriculture familiale durable- entre autre par l’organisation de la commercialisation 
des arachides à travers  le modèle de spéculation et de vente groupe. Comme AGR 
pour les femmes, elle a l’intention de développer des activités de pisciculture.  

 Le but commun est d’améliorer la chaine de valeur des 2 filières. 
Rôle des acteurs 

 Pour optimaliser la commercialisation, les producteurs d’arachides de BD et Caritas 
pourront  chercher  des marchés communs et organiser l’évacuation commune des 
produits. 

 Les ménages BD, engagés dans la pisciculture, pourront devenir membres de la 
coopérative de Caritas pour maximaliser la vente de leur poisson. 

 Caritas veut mettre en place une plateforme digitale pour optimaliser la 
commercialisation (prix du marché, marché virtuel, conseil agricole, sms-alerte). BD 
est partante à participer à cette expérience pilote. 

 Echange d’informations entre les acteurs de base. 
Suite aux restrictions budgétaires : synergie à supprimer 

5B Idem Idem 

 
Avec KBA/Foncaba 
 

Partenaires 
stratégiques 
(ONGI, AI/OSC 

Opérationnalisation de la synergie - indiquant exactement les activités et processus 
qu’on implémentera; et qui fera quoi; et qu’est-ce que on envisage avec cette 
activité/processus/initiative (des  ‘résultats’ opérationnels, au-dessous des objectifs 

Approche 
du CSC 

Synergie 
du CSC 

Contribution 
matérielle et 
financière 
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belges, CTB) ou 
groupe 

stratégiques)? (EUR) 

Cible stratégique 5 et 7: Renforcement organisationnel du réseau national de droits de l’homme RODHECIC 

Broederlijk Delen 
KBA/Foncaba 

Contexte  
BD et KBA collaborent avec le même partenaire RODHECIC, BD pour la construction 
d’une approche basée sur les droits socio-économiques des familles paysannes et de 
leurs communautés, KBA pour la formation des observateurs autour du processus 
électoral. BD et KBA partagent le souhait de renforcer les capacités organisationnelles de 
RODHECIC en tant que secrétariat d’un réseau national. Ainsi, BD et KBA se sont mis 
d’accord pour une démarche complémentaire et en concertation. 
Rôle des acteurs 

 KBA et BD s’informent de leurs intentions à ce niveau et se mettent autour de la 
table avec RODHECIC pour planifier les activités de renforcement organisationnel et 
développement institutionnel 

 BD et KBA renforcent la dimension « réseau » de RODHECIC, BD à partir des zones 
des programmes au Kasai Oriental et au Kwilu, KBA à partir des interventions du 
Sud-Kivu au Kasaï-Central en passant par le Maniema. 

5A -  KBA et BD 
ont prévu 
les moyens 
nécessaires 
pour la 
mise en 
œuvre de 
cette 
synergie 
dans leurs 
budgets 
respectifs 

 
 
Avec CTB 
 

Partenaires 
stratégiques 
(ONGI, AI/OSC 
belges, CTB) ou 
groupe 

Opérationnalisation de la synergie - indiquant exactement les activités et processus 
qu’on implémentera; et qui fera quoi; et qu’est-ce que on envisage avec cette 
activité/processus/initiative (des  ‘résultats’ opérationnels, au-dessous des objectifs 
stratégiques)? 

Approche 
du CSC 

Synergie 
du CSC 

Contribution 
matérielle et 
financière 
(EUR) 

CSC 5 : Construire à travers la concertation et l’échange d’expériences une approche faisable de recherche-action participative par les paysan(ne)s au Kwilu en vu 
d’améliorer leurs connaissances et pratiques dans l’agriculture et plus large dans tout ce qu’ils/elles entreprennent 

Broederlijk Delen 
CTB au Kwilu 
(PRODADEKK) 

Contexte 
La CTB a décidé d’adopter la Recherche Action Paysanne (RAP) comme approche 
participative basée sur la demande et sur les idées innovatrices et valeurs traditionnelles 
des paysan(ne)s ; BD de son coté, veut aussi initier une démarche de RAP au sein de son 
programme. CTB et BD chercheront une collabora étroite dans la mise en place de 
l’approche RAP. 
Rôle des acteurs 

 La CTB a lancé un appel d’offre pour le recrutement d’un expert RAP. 

5D - Les échanges d’informations et 
d’expertise se poursuivent au sein 
de l’Alliance AgriCongo. D’autres 
OSC et NGO Internationales sont 
invitées à y participer. 

- Les opportunités de collaboration 
et d’harmonisation sont 
clairement schématisées et 

BTC et BD 
ont prévu 
les moyens 
nécessaires 
pour la 
mise en 
œuvre de 
cette 
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 BD a sollicité l’appui de Diobass dans le Kivu pour une consultance.  

 Les deux unions appuyés par BD qui ne font pas partie du programme de la CTB 
pourront participer à certains formations sur la RAP ( en commençant par l’atelier 
d’introduction) organisées par la CTB. BD prendra en charge les frais de transport, 
l’hébergement et la restauration de ses participants.  

 Organisation des visite d’échanges et partage d’expériences entre les groupes de 
recherche action 

 

transposées dans la pratique à 
l’aide d’une cartographie des 
acteurs impliqués. 

- Les OSC dressent des plans de 
synergie / complémentarités et 
des projets / programmes 
communs notamment en matière 
de renforcement des capacités 
des partenaires tel que réalisé au 
sein de l’Alliance AgriCongo. 

synergie 
dans leurs 
budgets 
respectifs 

CSC 5: Construire à travers la concertation et l’échange d’expériences une stratégie complémentaire de renforcement de 3 organisations de base (unions) qui font partie 
des programmes respectives de BD et de CTB 

Broederlijk Delen 
CTB au Kwilu 
(PRODADEKK) 

Contexte 
Dans le territoire de Bagata, BD et PRODADEKK ont signés des contrats de collaboration 
avec les unions : UFPADS, UADNT et FODESIA. 
Il est donc impératif de bien harmoniser les interventions pour éviter des doublures, 
assurer la transparence envers les unions et augmenter les impacts. 
Rôle des acteurs 

 partager les programmes, la planification annuel et une copie des contrats signés 
avec les unions ; 

 informer les unions de notre intention de vouloir collaborer ; 

 harmoniser les activités de renforcement de capacités. P.ex. suite à la formation 
d’AGESFO le suivi des unions par BD sur la gestion financière peut tenir compte de la 
formation que les organisations ont déjà bénéficié avec la CTB ; 

 partager les résultats des diagnostics organisationnel, auto-évaluation etc. 
 

Possibilité pour l’avenir : élaborer un MoU avec les unions dans lequel est clairement 
décrit les engagements de la CTB, de BD et les 3 unions. Tout en respectant les contrats 
signés au préalable entre la CTB et les unions et par BD  avec les 3 unions. 

5A 
5B 

Idem Idem 

CSC 5 : Construire à travers la concertation et l’échange d’expériences une stratégie complémentaire de renforcement de l’UAAPM dans le secteur de Mukumbi, territoire 
de Lupatapata, qui fait partie des programmes respectives de BD et de CTB 

Broederlijk Delen 
CTB au Kwilu 
(PRODAKOR) 

Contexte 
BD et la CTB interviennent dans le territoire de Lupatapa.  
l’Union UAAPM est un partenaire de BD depuis 2010. Parce que BTC dans la suite de leur 
programme va directement coopérer avec des unions, cette union deviendra un 
partenaire structurel de la CTB. Les interventions communes de CTB et BD portent sur les 

5A 
5B 

Idem Idem 
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techniques de production ; commercialisation ; et renforcement organisationnel. 
Il est donc important de bien harmoniser les interventions pour éviter des doublures, 
assurer la transparence envers l’union et augmenter les impacts. 
Rôle des acteurs 

 BD continue ses appuis à l’UAAPM dans le contexte de son programme intégré et 
garde le ’lead’ 

 CTB est disposée à apporter son appui technique et financier pour des projets 
supplémentaires ;  

 Partage des documents techniques :  rapports de diagnostiques, plans d’action etc. ; 

 Elaboration d’un plan professionnel avec UAAPM qui prend en compte le diagnostic 
organisationnel de l’union et les services à rendre par BD et CTB sur le plan de 
renforcement technique et organisationnel, ainsi que les engagements de l’UAAPM. 
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Samenwerkingsverband Komyuniti 
Programma 2017-2021 

K06 OEGANDA 

 
 
Uitleg mbt aanpassingen van het programma 
 
Het programma zet zich in principe voort in de lijn zoals het gepland was maar wel onder een kleinere 
doelgroep. We kiezen daarmee voor de kwaliteit van het programma boven kwantiteit. 
 
Enkele veranderingen zijn aangebracht: 

- In de tweede helft van 2017 zou coöperant #2 ‘agro ecologie en samenwerking’ starten in Lango. Dit 
wordt uitgesteld naar 1 januari 2018. Vanaf 2019, als coöperant #1 in Rwenzori stopt, zal coöperant #2 
ingezet worden voor beide streken.  

- De inzet van coöperant #3 blazen we af. We bekijken de mogelijkheden deze te vervangen door een 
vrijwilliger. 

- Alle partners, zowel met DGD als eigen middelen financiering krijgen lagere budgetten. Dat leidt met 
name tot een kleiner bereik per partner. 

 
In Rwenzori  

- wordt wat sterker ingezet op een afbouwtraject dan al gepland was. In jaar 5 moet hier een 'nieuw 
model' van samenwerking zijn waar naartoe gewerkt zal worden waarin de partnerfinanciering veel 
kleiner is. Zeker een van de DGD partners wordt afgebouwd (voorlopig besluit is JESE). Er is daar dan in 
jaar 5 nog minstens 1 DGD partner over die een thematische expertise heeft en daarmee aansluiting 
vindt bij politiek- en bewegingswerk in het noorden.  

- blijven we daarnaast nog sterk inzetten op samenwerking, netwerken en  groepsactiviteiten binnen 
het RRF en de Food Security pillar (zie 6.5).  

 
In Lango  

- wordt het partnerschap met Pasud op korte termijn afgebouwd wegens interne problemen die aan 
het licht kwamen. Zij blijven wel lid van het LFSNC (zie 6.5) en kunnen mee blijven doen aan de 
gezamenlijke activiteiten  

- houden we de drie DGD partners aan, en bouwen het programma verder uit. We investeren verder in 
deze armere streek. 

- Krijgt AFSRT in 2017 een aanvulling op hun budget vanuit eigen middelen  
 

- We zoeken in de loop van het programma een nieuwe partner in eigen middelen die het advocacy 
beleid kan versterken. Dit sluit ook aan bij aanbevelingen van DGD in de beoordelingsfiche.  

 
Alle wijzigingen in dit aangepast programma zijn in geel gemarkeerd. 
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TOELICHTING VOORAF  
 
HET SAMENWERKINGSVERBAND KOMYUNTI IN 2017-2021 
Het samenwerkingsverband Komyuniti, opgericht in 1997, bestaat uit Studio Globo en Broederlijk Delen. De 
meerwaarde van het samenwerkingsverband heeft zich doorheen de jaren bevestigd. Beide organisaties 
hebben de erkenning bekomen als programma-ngo voor de periode 2017-2026. Het samenwerkingsverband 
Komyuniti wordt voortgezet in 2017-2021, met consolidering van de synergie. De leden van Komyuniti hebben 
een gezamenlijke strategische planning 2014-2021, die zich vertaalt in het gezamenlijke programma. 
Resultaatsgericht beheer en kwaliteitsbeheer worden samen uitgebouwd.  Broederlijk Delen en Studio Globo 
werken ook samen op het vlak van logistiek, informatica en databeheer, personeelsbeheer en boekhouding. 
Het samenwerkingsprotocol werd herzien met het oog op 2017-2021.  
 
GEZAMENLIJK PROGRAMMA 2017-2021 
In het kader van de nieuwe regelgeving dienen Broederlijk Delen  en Studio Globo een gezamenlijk programma 
in. Het programma 2017-2021 is het zesde programma van Komyuniti. Inhoudelijk blijft het zoals voorheen een 
geïntegreerd programma. Conform de nieuwe regelgeving worden budgetten en financiële verantwoording nu 
gescheiden. Het gezamenlijke programma wordt aangestuurd en opgevolgd door de Komyuniti Stuurgroep, en 
binnen Studio Globo en Broederlijk Delen afzonderlijk door de directieteams. De operationele coördinatie en 
opvolging gebeurt door de Komyuniticel bestaande uit de coördinator en de boekhouder van het programma. 
 
LUIK BELGIE 
Het Luik België van het programma bestaat uit drie specifieke doelstellingen: Onderwijs, Beweging en Politiek. 
Deze komen overeen met drie strategische doelen van de GSK België. De specifieke doelstelling Onderwijs 
wordt gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, met Studio Globo als lead. De realisering 
van de gezamenlijke doelstelling Onderwijs wordt opgevolgd door de Komyuniti Werkgroep Onderwijs. De 
doelstellingen Beweging en Politiek worden uitgevoerd door Broederlijk Delen. 
 
LUIK PARTNERLANDEN 
Het Luik Partnerlanden van het programma wordt uitgevoerd door Broederlijk Delen. Dit luik is ingedeeld per 
land met één specifieke doelstelling per land. De specifieke doelstellingen Israël-Palestina, Burkina Faso, 
Senegal, Congo, Oeganda, Rwanda, Burundi, Guatemala, Nicaragua, Haïti, Peru en Bolivia kaderen in de 
respectievelijke GSK’s van deze landen. De specifieke doelstelling Colombia wordt ingediend buiten GSK, 
conform de  regels in dat verband. 
 
LEVENDE COHERENTIE VAN HET PROGRAMMA 
Zowel in het Luik België als in het Luik Partnerlanden wordt gestreefd naar maatschappelijke verandering voor 
duurzame ontwikkeling en een wereld zonder ongelijkheid. Met dit programma willen we de dynamiek 
versterken waarbij groepen in België en in de partnerlanden interageren in het bewustzijn dat ze werken aan 
een gezamenlijke doelstelling, met specifieke uitdagingen in elk land. Partners zijn betrokken bij de campagne 
van Broederlijk Delen en de ontwikkeling van educatieve tools. Personele samenwerking en inleefreizen 
creëren vanuit de vrijwilligersbeweging een band met de partnerlanden. Meer in het algemeen willen we de 
werkvormen uitbouwen die directe solidariteit bevorderen tussen groepen in België en in de partnerlanden. De 
politieke werking waarbij op Belgisch en Europees niveau belangen verdedigd worden van de bevolking in de 
partnerlanden, vormt een brug tussen het Luik België en het Luik Partnerlanden. De werking in de 
partnerlanden is ook uitdrukking van de solidariteitsbeweging, en de werking in België wordt mee bepaald door 
de dynamiek van maatschappelijke verandering in de partnerlanden. 
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1. K06 OEGANDA – LANDFICHE 
 

Operationele kosten   € 2.975.559,31 

Contactpersoon België 
  
  

naam Marleen Willemsen, programmaverantwoordelijke Broederlijk Delen 

telefoon 02 213 04 41 

e-mail marleen.willemsen@broederlijkdelen.be 

Contactpersoon 
Partnerland 
  
  

naam Gerrit Matton, lokale vertegenwoordiger Broederlijk Delen 

telefoon +256 77249 2251 

e-mail gerrit.matton@broederlijkdelen.be 

 
SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 
 

Broederlijk Delen zet in Oeganda in op het verhogen van de voedselzekerheid en het inkomen van 57.780 
huishoudens, actief in familiale landbouw. Daarvoor werken we samen met twaalf partnerorganisaties in de 
streken Rwenzori en Lango. We zetten in op agro-ecologische landbouw, productieverhoging, bewustmaking 
rond gezond voedsel en het weerbaarder maken van boeren tegen klimaatschokken. Door coöperatieven en 
marktgroepen te versterken, beogen we verbeterde commercialisering van landbouwproducten. Samen 
verkopen levert schaalvoordelen op en door in te zetten op de verwerking van producten, krijgen boeren meer 
controle over de waardeketen en gaat er een groter deel van de winst naar de boer. We bevorderen 
gendergelijkheid door zowel medewerkers van partnerorganisaties te trainen als lokale change makers die met 
de doelgroep rond dit thema werken. Om de landbouwsector op duurzame wijze te ontwikkelen, is het cruciaal 
om ook jongeren te betrekken en motiveren. Om tot de gewilde resultaten te komen in Oeganda, versterken 
we de capaciteiten van onze partner- en basisorganisaties. De goed ontwikkelde samenwerking van onze 
partners per streek en met bredere netwerken, moet leiden tot een sterkere civiele samenleving die opkomt 
voor de rechten en belangen van rurale gemeenschappen. 

 
KAART MET LOKALISERING VAN DE INTERVENTIES 
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2. K06 OEGANDA – LIJST VAN DE PARTNERS 
 

1 AFSRT 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Agency for Sustainable Rural Transformation 

adres PO Box 263, Lira, Uganda. 

telefoon (+256) 392899304 - 782882662 - 772615369 - 772499982 

e-mail afsrtug@gmail.com 

contactpersoon Andrew Ocen 

doelstelling K06 OEGANDA 

DGD-budget 354.717 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-5. AFSRT is verantwoordelijk binnen het streekprogramma in Lango voor 
mapping van waarde ketens, monitoring van marktgroepen, selectie van waarde ketens voor 
coöperatieven en documentatie van coöperatieven. AFSRT heeft de lead in de activiteiten 
rond het ecologisch gezond maken van familie boerderijen. Via trainingen van stakeholders, 
leiden van lokale comités, ontwikkeling van e-training handleidingen en demo-sites voor 
verwerking van afval on site.  

partner sinds Sinds 2010 

  

2 CARITAS LIRA 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Caritas Lira 

adres PO Box 812, Lira, Uganda 

telefoon (+256) 772304008/772657585     

e-mail caritaslira@yahoo.com 

contactpersoon Francis Ojok 

doelstelling K06 OEGANDA 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-5. Caritas Lira is samen met AFSRT binnen de Lango-groep verantwoordelijk 
voor het trainen van stakeholders in het ecologisch gezond maken van de familiale 
boerderijen, en heeft de lead voor het promoten en mappen van inheemse gewassen en 
bomen. Caritas doet beleidsbeïnvloedend werk voor het behoud van de lokale biodiversiteit. 
Caritas begeleidt lokale coöperatieven naar rendabiliteit. Caritas heeft de lead in de Lango-
groep voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid. 

partner sinds Sinds 2008 

  

3 COSIL 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Community Sustainable Initiatives Link 

adres PO Box 62, Ibanda, Uganda 

telefoon (+256) 782330345/ 772894192 

e-mail cosilkamwenge@gmail.com 

contactpersoon Allan Byamaka 

doelstelling K06 OEGANDA 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

COSIL heeft in het Rwenzori-programma de lead over Resultaat 4 Gender met technische 
bijstand van het Rwenzori Women's Forum. De boerenorganisatie COSIL richt zich met de 
eigen leden op de teelt van koffie, bananen, maïs en maniok in het Kamwenge district. 

partner sinds Sinds 2008 
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4 FAPAD 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Facilitation for Peace and Development 

adres PO Box 73, Lira, Uganda 

telefoon (+256) 392 858676 

e-mail  info@fapaduganda.org 

contactpersoon Rob Otim 

doelstelling K06 OEGANDA 

DGD-budget 371.871 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-5 en 8. FAPAD is verantwoordelijk binnen het streekprogramma in Lango voor 
trainingen rond verbeterde toegang tot voeding met hogere nutritionele waarde en M&E 
rond opvolging voedselzekerheid in de regio. Ze doet documentatie van mensenrechten-
schendingen in het werkingsgebied van de Lango groep, beleidsbeïnvloeding voor 
bescherming van mensenrechten, training van lokale groepen rond gender gerelateerd 
huishoudelijk geweld, ontwikkeling van trainingshandleidingen rond wezen en kinderen in 
kwetsbare situaties en selectie en training in inkomens genererende activiteiten voor hen, 
en ontwikkeling van strategieën rond landgebruik in de regio. 

partner sinds Sinds 2008 

  

5 ICES 

type Partrner met DGD-financiering 

volledige naam Initiatives for Community Empowerment and Support 

adres PO Box 558, Lira, Uganda 

telefoon (+256) 772996466 

e-mail ices.grassrootsupport@gmail.com 

contactpersoon Felix Jimmy Ajal 

doelstelling K06 OEGANDA 

DGD-budget 278.514 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-5. ICES heeft de lead rond Climate Change adaptatie methodieken voor 
weerbare boerderijen, waaronder de verantwoordelijkheid over ontwikkeling van een 
clusterbeleid hierrond, training van verschillende stakeholders, oprichting van 
boomkwekerijen en percelen.  Ze doen training, onderzoek en implementatie van meer 
ondernemer gerichte opties voor meer geavanceerde boeren (waaronder verbeterde 
kweektechnieken van nieuwe rassen van (klein)vee en honingteelt). ICES is specifiek 
verantwoordelijk voor de huishoudens en coöperatieven betrokken bij het ontwikkelen en 
toepassen van verbeterde bewarings- en opslagtechnieken van geoogste producten. 
Ontwikkelen van trainingen en maken van richtlijnen van verbeterde spaar- en 
krediettechnieken voor kleine boerengroepen. 

partner sinds Sind 2007 

  

6 JESE 

type Partner met DGD-financiering. Afgebouwd in 2021  

volledige naam Joint Effort to Save the Environment 

adres PO Box 728, Fort Portal, Uganda 

telefoon (+256) 483 4 25253  

e-mail  jese@jese.org 

contactpersoon Patrick Baguma 

doelstelling K06 OEGANDA 

DGD-budget 307.227 euro 

rol van de 
partner 

JESE heeft binnen de Rwenzori groep de lead over resultaten m.b.t. de productiviteit, het 
verduurzamen en de weerbaarheid van familiale boerderijen binnen resultaat 1 en 5. Het 
legt zich in de eigen werking toe op de versterking van de waardeketens van koffie, mais en 
bonen in haar werkgebieden in de districten Kamwenge en Kyenjojo. 

partner sinds Sinds 2012 
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7 KIIMA FOODS 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Kiima Foods 

adres PO Box 263, Kasese, Uganda 

telefoon (+256) 382 274438  

e-mail kiima_foods@yahoo.co.uk 

contactpersoon Francis Baita 

doelstelling K06 OEGANDA 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-5. Kiima Foods heeft binnen het Rwenzori-programma de lead over Resultaat 3 
m.b.t. jongeren. Kiima Foods is een boerenorganisatie in het Kasese district die de eigen 
leden ondersteunt voor de teelt van koffie, maïs en bananen. 

partner sinds Sinds 1998 

  

8 KRC 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Kabarole Research and Resource Center 

adres PO Box 782, Fort Portal, Uganda 

telefoon (+256) 382 274438 

e-mail krc@iwafrica.com  

contactpersoon Julius Mwanga 

doelstelling K06 OEGANDA 

DGD-budget 404.975 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-5. KRC heeft binnen de Rwenzorigroep de lead over Resultaat 1 inzake voedsel-
zekerheid en nutritionele gebruiken in het huishouden. In het eigen programma begeleidt 
KRC boeren in Kabarole en Kasese in de waardeketens koffie, bananen en maïs. KRC zet sterk 
in op informatieverschaffing naar boeren, en maakt onder meer gebruik van radio. 

partner sinds Sinds 2000 

  

9 PASUD 

type Partner in eigen middelen. In afbouw tot einde 2017. 

volledige naam Pioneers’ Action for Sustainable Development 

adres PO Box 88, Apac, Uganda 

telefoon (+256) 773822069 – 782571164 – 75731164 

e-mail pasudapac@yahoo.co.uk 

contactpersoon Jasper Morris Ogwal 

doelstelling K06 OEGANDA 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-5. In hun afgelegen werkgebied levert Pasud landbouwtrainingen en volgt de 
boerderijen en productie-eenheden op met een specifieke technische know-how voor de 
teelt van cassave. 

partner sinds Sinds 2010 
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10 SATNET 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Sustainable Agriculture Trainers Network 

adres PO Box 884, Fort Portal, Uganda 

telefoon (+256) 483 22487 

e-mail satnet@utlonline.co.ug 

contactpersoon Michael Kitooke 

doelstelling K06 OEGANDA 

DGD-budget 360.367 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-5. Naast de directe begeleiding van boeren in Kyegegwa en Bundibugyo neemt 
Satnet ook algemene coördinatietaken op zich binnen het Rwenzoriprogramma. Satnet heeft 
in Rwenzori de lead  over het resultaat inzake opbouw van de boerenbeweging met focus op 
duurzame landbouw (Resultaten 2 en 6). Satnet verzekert de hosting van de Food Security 
Cluster, een informeel regionaal platform waar alle partners deel van uitmaken. 

partner sinds Sinds 2002 

  

11 SEMULIKI 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Semuliki Cooperative Union Ltd 

adres PO BOX 1121, Bundibugyo 

telefoon (+256)772861416 

e-mail bmethodius@gmail.com 

contactpersoon Methodius Balyesiima 

doelstelling K06 OEGANDA 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-5. Semuliki heeft in het Rwenzoriprogramma de lead over de resultaten m.b.t. 
agri-business van familiale boeren in Resultaat 2. De coöperatieve ondersteunt de eigen 
leden voor verbetering van de productie van cacao, bananen en cassave. 

partner sinds Sinds 2016 

  

12 XAVERI 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Uganda Xaverian Movement 

adres PO Box 2886 Kampala, Uganda 

telefoon (+256) 791687240 

e-mail xaveribm@yahoo.co.uk 

contactpersoon Benedict Kiwanuka 

doelstelling K06 OEGANDA 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaat 3. Nationale jongerenorganisatie, die nu ook betrokken wordt bij de twee streek-
programma's. De aanpak die Xaveri toepast om de participatie van jongeren te verhogen en 
om huiselijk geweld te verminderen, wordt gedeeld met de partners in de streken. 

partner sinds Sinds 2010 
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3. K06 OEGANDA – VERANDERINGSTHEORIE 
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TOELICHTING 
 

 In Oeganda kiest Broederlijk Delen ervoor in twee streken te werken, Rwenzori en Lango, 
voortbouwend op de samenwerking en dynamiek die daar in voorgaande jaren gestart is. In beide 
streken werken we samen met partnerorganisaties aan streek programmaopbouw. We verwijzen 
hiervoor naar het erkenningsdossier van Broederlijk Delen, in het hoofdstuk C.a.5 Relevantie ervaring 
en evolutie.   

1 Het versterken van de capaciteiten van de partners, via vorming en begeleiding, en uitwisselen van 
kennis en ervaringen is een sleutelrol van BD (gehele paarse blok) die uitgevoerd wordt door de LV, 
coöperanten en eventueel met externe experten. De noden voor capaciteitsversterking (cv) werden 
samen met de partners zelf in kaart gebracht via externe en interne evaluaties en via uitwisseling en 
regelmatige opvolging en overleg. Deze cv (in samenwerkingsverband) is een voorwaarde om tot de 
gestelde ontwikkelingsresultaten op niveau van de doelgroepen (R1-5) te komen.  

2 Samenwerking en uitwisseling tussen de partners binnen èn tussen de streken, en in netwerken moet 
door complementaire strategieën leiden tot een sterker georganiseerde civiele maatschappij die beter 
in staat is bij te dragen aan sociale verandering (R6). Uit het verleden hebben we geleerd dat partners 
vaak hetzelfde naast elkaar doen. Door de verschillende acties naast elkaar op tafel te leggen en te 
bekijken hoe het efficiënter kan, kunnen we schaalvoordelen vinden en vermijden dat dubbel werk 
gedaan wordt. Door te kijken naar mogelijkheden om van elkaar te leren en te zoeken naar 
samenwerking kunnen we de invloed en het bereik van het partner netwerk verbeteren. En succesvol 
voorbeeld dat deze hypothese onderbouwt is de campagne tegen DDT als pesticide in malaria. Bij de 
planning van de campagne in de Rwenzori groep werden verschillende werkmethodes vergeleken in 
een proces waarin alle partners betrokken waren. De partners konden daardoor op gecoördineerde 
manier solide campagnes lanceren. 
 
Partners maken ook gebruik van interne capaciteiten en expertises voor de werking met hun 
doelgroepen via een intern opgestelde matrix. Niet iedereen moet alles zelf kunnen maar heeft vrije 
toegang tot elkaars expertises en capaciteiten via de samenwerkingsmodellen. Ook kunnen we zo 
streven naar begeleiding van partners met specifieke expertises aan andere partners. Een goed 
voorbeeld hiervan is de partner ICES in Lango die de hulp inroept van FAPAD bij gevallen waar er land 
disputes in hun boerengemeenschappen, gezien FAPAD daarin de vereiste kennis heeft. Of ICES die 
specifieke kennis heeft rond nieuwe soorten geiten en kippen, welke ze doorspeelt naar de technische 
staf van de andere partners nadat ze die zelf testen en kunnen aantonen op hun eigen proefhoeve.  
Voor de Rwenzori sub regio werd binnen het GSK ook een overeenkomst gemaakt met Protos en Ile de 
Paix voor een specifiek samenwerkingsmodel ten voordele van een versnelde capaciteitsversterking 
van 3 lokale partners en een synergetische werking op het terrein. Deze overeenkomst werd door alle 
6 betrokken partijen ondertekend. De synergie is terug te vinden in hoofdstuk 6.6 
 
Een risico bij dit resultaat is dat concurrentie of logistieke problemen kunnen maken dat de bereidheid 
tot samenwerking binnen een streekprogramma beperkt is. We geloven echter dat het onderling 
vertrouwen tussen de partners afgelopen jaren gegroeid is en de positieve ervaringen en het voordeel 
van de samenwerking zwaarder wegen. 

3 Het ontwikkelen van gezamenlijke planning, monitoring, evaluatie, leren en systematiseren (PMELS) 
helpt partners te reflecteren op de doeltreffendheid van hun werk en opportuniteiten voor verbetering 
van individuele strategieën en samenwerking te identificeren. Dit moet leiden tot verbeterde 
complementariteit, grotere doeltreffendheid en verbeterde efficiëntie. Deze hypothese is gebaseerd 
op ervaring van programma opbouw in Oeganda in de 2 streken in de afgelopen jaren. Het gezamenlijk 
analyseren en samenvoegen van operationele plannen, eind- en midterm rapporten speelt hier een 
grote rol in. 
 
In het programma 2017-2021 zal een coöperant PMELS ingezet worden in Rwenzori (2 jaar) en een 
coöperant ‘PMELS en agro-ecologie’ in Lango (4 jaar). De coöperanten van BD hebben een belangrijke 
rol

1
 in het ondersteunen van de individuele partners bij het verbeteren van hun PMELS, en ook op 

niveau van de gezamenlijke PMELS binnen de streek (R7). In het lopende programma werd in beide 
streken al door de coöperanten gewerkt op dit thema. In Rwenzori kregen 3 partners individuele 

                                                                 
1
 Zie ook motivering coöperanten onder 6.4.4 van het programmaschema. 
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ondersteuning van de coöperant. Hun individuele trajecten zullen tegen het einde van het huidig 
programma afgesloten worden, 3 partners zullen in het nieuwe programma nog ondersteuning krijgen. 
Focus ligt daarbij in eerste instantie op de ontwikkeling en het gebruik van relevante en functionele 
instrumenten om de behaalde resultaten te meten. Er wordt ingezet op digitalisering van de 
gegevensverzameling, -opslag en –visualisering. Het begeleiden en volgen van een groepsleercyclus van 
overleg en uitwisselings-bezoeken, waar de waargenomen resultaten worden gedeeld en gebruikt om 
de gezamenlijke aanpak en zijn individuele invulling te verbeteren zal nog meer nadruk krijgen. In 
Lango onderzocht de coöperant de bruikbaarheid van smartphones voor e-data-collectie op het 
terrein. Na een uitgebreide testfase wordt nu bij alle partners in beide streken gepromoot om steeds 
actuele data van het terrein te verzamelen, verwerken en interpreteren. Een klein team van lokale 
M&E officers wordt opgeleid door de coöperanten. Het wijd verspreide gebruik van moderne telefoons 
bij veldwerkers en betere boeren laat ook toe om in het nieuwe programma aangepaste 
vormingsmodules digitaal te verspreiden met een simpele app.  
 
Net als in Rwenzori zal in het nieuwe programma in Lango het begeleiden en volgen van de 
groepsleercyclus meer nadruk krijgen via een nieuw aan te werven coöperant die zich hiernaast ook zal 
inzetten voor het verder ontwikkelen van agro-ecologische landbouw die in het lopend programma 
gestart werd.  
 
In het lopend programma werd een vrijwilliger ingezet in Lango voor Human Resources bij de partners. 
De inzet werd sterk gewaardeerd door de partners en heeft de vraag naar organisatiescans en 
capaciteitsversterking op HR gebied bij partners nog groter gemaakt. Het wordt op het terrein steeds 
duidelijker dat door op het niveau van het menselijke via een HR insteek te werken, we partners 
kunnen versterken en beter kunnen betrekken bij de uitvoering van de gezamenlijke programma's, niet 
alleen via senior staf maar ook een bredere groep uit verschillende lagen van de organisaties. Ook de 
partners geven aan dat ze vruchten plukken van de HR inzet. Een voortzetting van het werk door een 
coöperant organisatieversterking met focus op HR leek daarom een verfrissende piste die ook past in 
de visie op Waardig Werk van DGD. Na de besparingsoefening is ervoor gekozen deze coöperant te 
schrappen en de mogelijkheid voor een vrijwilliger te onderzoeken. 
 
Onder het PMELS resultaat vallen ook de (thematische) leertrajecten voor partners, zowel gezamenlijk 
als op individueel niveau op maat gemaakt, bijvoorbeeld rond agro-ecologie, gender mainstreaming, 
werken met jongeren en organisatie-versterking met een benadering van Waardig Werk.  

4 De rechtenbenadering is een transversaal thema binnen capaciteitsversterking. De partners werken nu 
vaak met strategieën van armoede bestrijding, maar nog te weinig aan structurele en politieke 
veranderingen die een belangrijke hefboom kunnen zijn. RBA is een beproefde benadering om die 
dimensie toe te voegen aan het bestaande werk. We verwijzen hiervoor ook naar de 
veranderingstheorie van Broederlijk Delen in het erkenningsdossier, hoofdstuk C.b.4 Theory of Change.  
 
Concreet wil BD in dit programma haar partners aanmoedigen hun terreinkennis en expertise in te 
zetten voor beleidsbeïnvloeding. Om op het beleid te kunnen wegen zijn er degelijke cases en input 
vanop het terrein nodig. Via systematisering van het werk van de partners werken we hieraan. Het 
gesystematiseerde werk is vervolgens een input voor beleidsbeïnvloeding die gedaan wordt via PELUM 
waar Broederlijk Delen lid van is (R8). Op die manier kunnen de partners zeer gericht bijdragen aan 
beleidsbeïnvloeding vanuit hun expert rol. Een positieve ervaring van het werken met PELUM, de 
dialoog met de overheid rond landbouwbudget, staaft deze hypothese. Na vele jaren daling van het 
landbouwbudget van de overheid is er eindelijk een stijging van het budget voor landbouw in Oeganda. 
Een hypothese bij dit resultaat is dat veranderingen in de politieke context of beleid 
beleidsbeïnvloeding niet onmogelijk maken (zie risico tabel). 
In de loop van het programma zal een nieuwe partner in EM opgenomen worden om het advocacy luik 
te versterken. 

5 
(pijl) 

In Lango zette Broederlijk Delen de voorbije twee programma’s sterk in op productieverhoging (o.a. 
door andere technieken maar ook door areaalvergroting) en in Rwenzori op productieverhoging door 
intensivering. In beide regio’s stoten boeren nu meer en meer op cruciale contextfactoren zoals 
klimaatverandering en zeker in Rwenzori ook met een zeer hoge druk op de landbouwgrond. Vandaar 
dat we in dit programma meer nadruk leggen op het weerbaarder maken van de boeren tegen 
klimaatschokken via Disaster Risk Reduction (DRR, zie ook risico-tabel). Training in agro-ecologische 
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productiemethoden kunnen daartoe bijdragen door verbetering van de bodemstructuur, 
risicospreiding door rotatie van gewassen, etc. Capaciteitsversterking van de doelgroepen en alle 
partners in beide streken is daarbij een belangrijke strategie. In Lango zal terug een coöperant agro-
ecologie ingezet worden die daarin ondersteuning biedt en voortbouwt op de eerste inzet rond agro-
ecologie in het programma 2014-2016.  
 
In Rwenzori is er al meer ingezet op agro-ecologie, waarvan de resultaten al zichtbaar zijn. Kiima Foods 
zet bijvoorbeeld in hun gemeenschappen op  de hellingen van de Rwenzori  Mountains in op het 
verbouwen op terrassen, aanplanting van bomen op strategisch plaatsen tegen modderstromen en 
vermindering van houtkap door energiezuinige kookstoofjes. Een aantal partners investeert in het 
produceren van goed zaaigoed. In Rwenzori heeft SATNET daarrond een specifiek programma, in 
samenwerking met ZARDI (geen partner). In Lango neemt partner ICES dit op met PASUD.  
 
In Lango zetten we met alle partners van de LFSNC in een apart project sterk in op reductie van 
houtkap voor brandstof door de massale verspreiding van energie besparende stoofjes en 
herbebossing en dit in een nauwe samenwerking met het GIZ/ENDEV.  
Toch zijn er in beide streken uitdagingen en noden voor capaciteitsversterking. Bijvoorbeeld vorming 
over duurzaam afval beheer binnen het huishouden en het faciliteren van uitwisseling m.b.t. lokale 
innovatieve agro-ecologische landbouwtechnieken. 

6 Het is niet vanzelfsprekend dat verhoogde landbouwproductie automatisch leidt tot meer 
voedselzekerheid. Onderzoek van partners wijst uit dat er onder de doelgroep vaak te eenzijdig 
gegeten wordt. Werken aan bewustwording over gezonde voeding, een complementair dieet, voedsel 
conservering en voorraad beheer is daarom belangrijk (R1). In beide streken werken partners aan 
bewustwording en kennis van gezond voedsel en een gebalanceerd dieet via vorming. In Rwenzori leidt 
KRC als lead van dit resultaat dit programma. In Lango is dit een taak van alle partners, met in de lead 
FAPAD vanuit hun expertrol. In Lango werken alle partners aan conservering en verbetering van 
voorraad beheer via vorming. In Rwenzori heeft KRC de trekkersrol. Zij werken aan het opschalen van 
een geslaagd pilot project over verbeterde diëten met behulp van lokale producten. In Lango werden al 
positieve veranderingen als gevolg van deze strategie gemeten onder de doelgroep. AFSRT leidde een 
pilot rond post-harvest handelingen van mais, daarbij werd ook een lokaal gemaakt model van 
ossenkarren ingevoerd en een maïs huller. Beide geteste technieken worden nu op grote schaal 
geïntroduceerd.  
 
In geval van extreme honger en rampen wordt een crisis cel opgericht binnen BD. Er worden fondsen 
vrijgemaakt om getroffen doelgroepen en medewerkers van partnerorganisaties te helpen. Een 
hypothese daarbij is dat de mobilisatie van voedselhulp door regionale en nationale overheden 
voldoende zal zijn. 

7 In beide streken zet Broederlijk Delen in op organisationele versterking van coöperatieven en markt 
groepen tot commercieel interessante spelers voor familiale boeren voor vermarkting van hun 
producten, zodat meer boeren erbij aansluiten. Coöperatieven zijn een goede structuur om op eigen 
kracht en solidair aan schaalvoordelen te werken (voor vermarkting, verwerking, gebruik bijproducten), 
controle te krijgen over de waarde keten en het deel van de meerwaarde die naar de boer gaat, en op 
democratische wijze te zoeken naar oplossingen voor problemen. Door diversificatie van gewassen 
voor de markt, gezamenlijke opslag, verwerking en verkoop en marktprijs informatie systemen worden 
boeren weerbaarder tegen marktschommelingen. Partners sturen via bulk sms en radioprogramma’s 
de dagprijs van de gewassen door naar hun boerengroepen zodat deze geïnformeerd kunnen 
onderhandelen met de opkopers in het veld die vaak de onwetendheid van de boeren proberen uit te 
buiten door hen een te lage prijs uit te betalen.  
 
Een risico hierbij is dat coöperaties – zo leert het verleden –geen evidente organisatievorm zijn. Het 
vergt veel van leden en bestuur om het goed te laten draaien. De organisationele ondersteuning die 
het programma voorstelt is dan ook hard nodig. Partners versterken organisationele capaciteiten van 
coöperatieven, zoals financieel management en verbeterde post-harvest processen, via vorming en 
technische assistentie. Daarnaast helpen partners toegang tot financiële middelen voor coöperatieven 
te verbeteren.  
 
In 2015 deed de groep van partners in Rwenzori, onder begeleiding van een lokale consultant en het 
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BD-team in Oeganda een uitgebreid onderzoek naar de situatie van coöperaties en 
marketingverenigingen in de Rwenzori -regio en de bestaande diensterverlening daarvoor. Op basis 
daarvan werd een Joint Operational Plan (JOP) uitgewerkt, dat doorloopt in het lopende programma, 
met KRC en SATNET als experts. Via het nieuwe partnerschap met SEMCU ondersteunt BD direct 
boeren bij het in eigen handen nemen van hun productie en lot. SEMCU speelt een voorbeeldrol naar 
andere coöperatieven en farmer movement building begeleid door de andere partners. SEMCU is een 
nieuwe maar momenteel de grootste (10.000 leden) en succesvolste boeren coöperatieve uit de 
Rwenzori met een fairtrade en organische landbouw aanpak.  
 
In Lango is deze strategie tamelijk nieuw en wordt opgenomen door AFSRT en ICES. Het vorige en 
lopende programma hebben geresulteerd in een behoorlijk stijgende productie en lokale soliede 
groepen zijn gecreëerd (met VSLA als ruggengraat). En er is nog altijd voor velen een missing link naar 
de markt, ook al zijn ze er nu al een tijdje op aan het werken. Coöperaties kunnen die missing link zijn. 
Dit wordt ook geconcludeerd in de evaluatie van ICCO uitgevoerd door Camino Consult in 2015. Ook 
wordt er door de partners met rollende fondsen gewerkt. De combinatie van genoemde strategieën 
moet leiden tot verbeterde marktkansen en een verbeterde institutionele functionering van 
coöperatieven. Dit zal in Rwenzori nauw opgevolgd worden met behulp van een speciaal daarvoor 
ontwikkelde tool, en in de toekomst ook in Lango.  
 
Ten slotte hebben boeren organisaties een belangrijke rol in politieke acties en het oplossen van 
structurele bottlenecks waar ze tegenaan lopen. Om boeren voor die langere termijn uitdagingen te 
motiveren is het cruciaal dat ze eerst in hun dagelijkse uitdagingen – markten voor hun producten, 
toegang tot krediet en vorming - tegemoet komen waar ze direct de effecten van zien (R2). Het succes 
van de VSLA (Village Savings and Loan Association) groepen in Lango, die nu al een aantal jaren heel 
goed draaien, is een goede basis om op voort te bouwen en staaft deze hypothese. Boeren krijgen een 
eerste uitbetaling uit hun VSLA kas voor de verkoop van hun granen in afwachting van het moment dat 
de groep gezamenlijk hun opgeslagen granen kan verkopen. Hierdoor zijn ze niet verplicht om te 
verkopen aan een lage marktprijs om onmiddellijke financiële noden tegemoet te komen. 

8 Om te zorgen dat verhoogde commercialisering leidt tot meer voedselzekerheid van het huishouden, is 
vorming over voeding en een complementair dieet en voorraad beheer op niveau van het huishouden 
nodig (zie ook nr. 6. De baseline studie voor het programma gaf aan dat leden van de coöperatief met 
de hoogste inkomens, tegelijk de hoogste voedsel onzekerheidspercentages gaf. De leden van 
coöperatieven die door KRC begeleid worden (met meer aandacht voor gediversifieerd en gezond 
voedsel in haar werking) gaven de laagste voedsel onzekerheidsscores. De HFIAS (Household Food 
Insecurity Access Scale ) tool gaf in beide streken eerder hoge voedsel onzekerheidspercentages, 
ondanks dat ze (uitgezonderd de cacao boeren van Bundibugyo) zeer productieve landbouwgebieden 
zijn. De HFIAS heeft ook aandacht voor dieet, aantal maaltijden, genoeg voedsel en leidt daarom tot 
hoger voedsel onzekerheidspercentages dan andere maatstaven.  

9 Om een sterke landbouwsector op duurzame manier te ontwikkelen is het betrekken en motiveren van 
jongeren cruciaal. Er zijn grote getalen werkloze jongeren die vaak naar de grote steden trekken om 
werk te zoeken omdat ze op het platteland geen waardige toekomst zien. Tegelijkertijd zijn er enerzijds 
weinig opportuniteiten in de steden en is er anderzijds arbeid nodig in de landbouwsector om o.a. 
verbeteringen in waarde ketens te leiden. Om een vruchtbare wisselwerking tussen rurale en urbane 
omgevingen te krijgen, de nodige arbeidskracht in de landbouwsector te behouden en jongeren in 
staat te stellen een waardige toekomst met eerlijke kansen op het platteland uit te bouwen moeten 
jongeren betrokken worden.  
 
Tijdens de voorbereiding van het programma met de partners kwam sterk naar voren dat er tot nu te 
weinig aandacht aan jongeren besteed is en dat dit een prioriteit is. Dit vergt een aparte strategie 
omdat jongeren andere noden hebben en andere perspectieven zoeken dan ouderen, en het vormt 
daarom een apart resultaat. Kiima Foods heeft de lead hiervoor in Rwenzori. Samen met Welt Hunger 
Hilfe, die ook in Rwenzori actief zijn, zal de situatie van jongeren in Rwenzori beter in kaart gebracht 
worden teneinde tot een verbeterde strategie te komen. In Lango wordt hierbij de opkomende 
organisatie FINASP binnen de cluster betrokken. 

10 Genderongelijkheid op huishoudniveau is een grote uitdaging in een traditionele patriarchale cultuur. 
Als families ervaren dat het ook in het lange termijn belang van de man is om samen beslissingen te 
nemen en gelijke toegang en controle over productie hulpbronnen te hebben, kan gelijkheid binnen 
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het huishouden groeien. Capaciteitsversterking m.b.t. gender begint op het niveau van de partners zelf 
die getraind worden in mensen rechten en gendergelijkheid. Een aantal change agents werkt 
vervolgens met de doelgroep op dit thema. Wanneer vrouwen hun lot in handen nemen verruimt de 
aandacht naar hoe om te gaan met geweld tegen vrouwen en institutionele gendermainstreaming, en 
beleidsbeïnvloeding. Het is een bottom-up institutioneel veranderingsproces. In de Rwenzori sub regio 
hebben we hiervoor een specifiek programma met elke partner (en COSIL als lead) dat past bij hun 
eigen interne werking geleid door het Rwenzori Women’s Forum (RWF). In het nieuwe programma zal 
voortgebouwd worden op resultaten van het programma 2014-2016, door regionale advocacy op het 
thema gender. De methodiek van GALS (Gender Action Learning System) wordt hiervoor in zijn 
verschillende vormen gebruikt. In Lango is in het kader van GALS een analyse gebeurd in 2012.  
 
Ook in de evaluatie van ICCO/Camino Consult werd geconstateerd dat gender geen duidelijke plek had 
in het programma. In het nieuwe programma zal in Lango voor het eerst op een aparte gender 
strategie gewerkt worden. 

11 Het optel effect: de verbeterde efficiëntie en duurzaamheid van familiale boerenbedrijven, de 
verbeterde nutritionele toestand van het boeren huishouden, deelname in het marktgebeuren en het 
werken aan gender/generationele relaties in de tijd leiden tot verandering van zowel economische als 
sociale relaties, die beide nodig zijn om te komen tot een waardiger leven waar huishoudens betere 
grip hebben op wat moet gebeuren om tot een positieve verandering op niveau van het huishouden en 
de gemeenschap te komen. 
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4. K06 OEGANDA – ANALYSE VAN DE RISICO’S 
 
Het algemene risicobeleid van Broederlijk Delen wordt hier toegepast op het partnerland. We geven achtereenvolgens de analyse van de risico’s, de beheersmaatregelen 
en de opvolging. Bij evaluatie van de risico’s voor en na beheersmaatregelen, wordt de waarschijnlijkheid (WA) ingeschaald op 10, de impact (IM) op 10, en het risiconiveau 
(NIV) op 100 als het product van waarschijnlijkheid en impact. We beperken ons hier tot de externe factoren die een reëel risico vormen in het land. 
 

  Inschatting vóór 
maatregelen 

 Inschatting na 
maatregelen 

 

Nr Risico WA IM NIV Beheersmaatregelen WA IM NIV Verantwoordelijke 
en wijze van opvolging 

  FINANCIEEL RISICO                 

1 Risico dat fondsen niet correct afgerekend 
worden als gevolg van gebrekkig beheer 
en interne controle bij 
partnerorganisaties. 

4 7 28 Risico's worden gedetecteerd op basis van 
controle van financiële verslaggeving en 
audits van partners, risico's aangeduid in de 
projectbegroting die aangemaakt wordt in 
januari. Deze partners worden nauwlettend 
opgevolgd. 

3 3 9 Minstens halfjaarlijkse opvolging door LV 
en PB 

  UITVOERINGSRISICO                 

2 Onderlinge verschillen en concurrentie, of 
logistieke problemen kunnen maken dat 
de bereidheid tot samenwerking binnen 
een streekprogramma beperkt is. 

5 5 25 Er worden nieuwe manieren gezocht om 
partners samen te brengen, vertrouwen op 
te bouwen, logistieke problemen worden 
weggewerkt, veilig overlegklimaat wordt 
gecreëerd. Als de samenwerking tot stand 
komt wordt de meerwaarde daarvan door 
partners onderkend en gewaardeerd. 

3 4 12 Halfjaarlijkse opvolging van de 
samenwerking door LV en coöperant 

  VEILIGHEIDSRISICO                 

3 In periodes van verhoogd conflict komt de 
veiligheid van veldwerkers en 
medewerkers van Broederlijk Delen 
tijdens terreinbezoeken in het gedrang. 

2 8 16 Veldwerk wordt tijdelijk onderbroken, de 
vertraging in het behalen van de resultaten 
wordt geaccepteerd. De veiligheid van 
medewerkers staat voorop. Wanneer nodig 
relevante internationale stakeholders 
/overheden alerteren over de situatie. DGD 
en/of andere donoren informeren. 
 
 
 

2 4 8 Bij situatie van verhoogd conflict 
permanente opvolging van de 
veiligheidssituatie door het diensthoofd 
in overleg met PV en LV 
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  RISICO VAN POLITIEKE WERKING                 

4 De politieke situatie of het gevoerde 
beleid leidt tot bedreigingen of 
moeilijkheden voor partnerorganisaties 
die zich inzetten voor rechtenverdediging. 

6 6 36 Pleiten bij nationale en internationale 
politieke overheden via netwerken, 
Belgische Ambassade en instanties voor 
bescherming van mensenrechtenactivisten. 
Veiligheidsbeleid van partners versterken. 
Alliantievorming om risico's te spreiden en 
lobby te versterken. Beschermende 
maatregelen zijn te nemen voor specifieke 
situaties.  

6 4 24 Continue opvolging door LV 

  RISICO INZAKE MILIEU EN LANDBOUW                 

5 Een slecht functionerende overheid (op 
nationaal of gedecentraliseerd niveau) is 
een hindernis om landbouwsystemen te 
verbeteren.  

6 4 24 Uitbouw van regionale boerenorganisaties 
en advocacy zodat zij hun invloed op het 
landbouwsysteem kunnen vergroten. 
Linken van lokale organisaties met nationale 
netwerken, met name met PELUM 

5 3 15 LV onderhoudt contacten met PELUM 

6 Klimaatomstandigheden (risico van te veel 
of te weinig regen), natuurverschijnselen, 
ziekten, plagen en/of andere 
omgevingsfactoren remmen of 
bemoeilijken de landbouwontwikkeling 
die met het programma beoogd wordt. 

9 7 63 Werken aan preventie d.m.v. Disaster Risk 
Reduction plannen in de streken.  

9 4 36 Opvolging door LV in overleg met 
partners. Disaster Risk Reduction 
ontwikkelen in samenwerking met 
gespecialiseerde actoren 

7 Prijsschommelingen voor 
landbouwproducten bemoeilijken de 
vermarkting. 

6 7 42 Bevorderen van diversifiëring van teelten en 
marktgerichte teelten. Stockage, 
gegroepeerde verkoop, prijs 
informatiesystemen. 

6 3 18 Opvolging door LV via streekprogramma's 

  HUMANITAIR RISICO                 

8 Een natuurramp veroorzaakt materiele 
en/of menselijke schade bij doelgroepen 
en partnerorganisaties.  

4 10 40 Er wordt een crisis cel opgericht binnen BD. 
Er worden fondsen vrijgemaakt om 
getroffen doelgroepen en medewerkers van 
partnerorganisaties te helpen.  

4 7 28 Directie BD in overleg met landenteam 
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5. K06 OEGANDA – VERWERKING VAN DE AANBEVELINGEN BIJ DE GSK 
 

aanbeveling Présentation des liens entre les ToC élaborés par programme et les cibles stratégiques du 
CSC 

verwerking Zie hoofdstuk 3 en 6.4. In het narratief deel van de ToC wordt aangegeven hoe de 
veranderingstheorie van Broederlijk Delen in Oeganda bijdraagt aan het bereiken van de 
strategische doelen van het GSK Oeganda. In hoofdstuk 6.4 wordt in de motivatie t.a.v. de 
DAC criteria toegelicht hoe het programma aansluit bij de relevantie zoals geanalyseerd in 
de GCA en doeltreffendheid zoals uitgewerkt in het GSK. 

aanbeveling Pour l’identification des facteurs de risques externes, sur lesquels les ACNG n’ont pas ou 
peu de prise, une coordination est attendue entre les ACNG, afin de prévoir des réponses 
consensuelles (par exemple : risques en relation avec le contexte politique ou légal, facteurs 
climatiques…) 

verwerking Zie de update van de uitwerking van meest reële risico’s voor ons programma in de risico-
tabel, hoofdstuk 5. Een overkoepelende externe risico analyse en coördinatie binnen het 
kader van het GSK zullen verder besproken worden met de andere GSK-actoren tijdens 
jaarlijkse bijeenkomsten en strategische dialogen. 
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6. K06 OEGANDA - SPECIFIEKE DOELSTELLING 
 
6.1 K06 OEGANDA – FICHE VAN DE DOELSTELLING 
 

specific objective 57.780 rural livelihoods in Lango and Rwenzori regions live a dignified life with improved 
food security and income through more resilient agro-ecological family farming and 
commercialisation.   

specifieke 
doelstelling 

57.780 rurale huishoudens in de streken Rwenzori en Lango leiden een waardig leven met 
verhoogde voedselzekerheid en inkomen door veerkrachtiger familiale agro-ecologische 
landbouwproductie en commercialisering.  

IATI identifier BE-BCE_KBO-0418088113-K06_OEGANDA 

land OEGANDA GSK OEGANDA 

Interventie 
gebieden 
  
  
  
  
  

NATIONAAL 
Partners: XAVERI, PELUM 

STREEK LANGO 
Partners: AFSRT, FAPAD, ICES, CARITAS, PASUD 

STREEK RWENZORI 
Partners: JESE, KRC, SATNET, COSIL, KIIMA FOODS, SEMULIKI 

lokalisering Subregion District Sub-county 

STREEK LANGO 
  
  
  
  

Lango Kole Alito  

  Amolatar Aputi, Awelo, Muntu 

  Oyam Aber  

  Lira Ogur, Adekokwok, Adyel 

  Apac Inomo, Apac, Chegere, Abongomola, Aduku, Chawente 

STREEK 
RWENZORI 

Rwenzori Kasese Kilembe, Kyondo, Rukoki, Maliba, Kyalhumba, Lake 
katwe, Mpondwe Lhubiriha town council, Munkunyu, 
Kasese central division, Nyamwamba division, Kitholhu, 
Mahango, Kisinga, Bwesumbu, Kyabarungira, Buhuhiira, 
Kitswamba, Bugoye 

  Bundibugyo Ntotoro, Bubukwanga, Busaru, Kisubba, Nyahuka TC, 
Bubandi, Kirumya, Bundibugyo Town Council, Mirambi, 
Ngamba, Kasitu, Harugale, Bundibugyo, Ndugutu 

  Kamwenge Buhanda, Mahyoro, Ntara, Nyabbani, Kahunge, 
Kamwenge 

  Kabarole Bukuku, Kibiito, Kateebwa, Kabonero, Kisomoro, Kasenda, 
Harugongo/Kicwamba, Mugusu, Buheesi, Rwimi sub 
county/Rwimi town council 

  Kyegegwa Hapuyo, Kyegegwa, Kasule, Kakabara, Mpara, Kigambo 

  Kyenjojo Kisojo, Kihuura, Nyabuharwa, Katooke, Butunduzi 

doelgroep 
  

Kleinschalige familiale boeren die zich organiseren in groepen/coöperatieven 
Kwetsbare jongeren op het platteland 

begunstigden 
  

Directe doelgroep 57.780 huishoudens over de programmperiode. Rwenzori: 44.000 
huishoudens in 721 boerengroepen en coöperatieven. Lango: 13.780 huishoudens in 477 
boerengroepen ; Indirecte doelgroep geschat op 288.900 personen. Rwenzori: 220.000 
personen. Lango: 68.900 personen 

organisaties Doelstelling uitgevoerd door Broederlijk Delen. Zie Toelichting vooraf voor interactie in 
Komyuniti. Geen andere organisaties. 

operationele kosten € 2.975.559,31 

policy markers 
  
  
  
  
  

milieu 1 goed bestuur 1 

woestijnvorming 0 gezondheid van moeder en kind 0 

biodiversiteit 1 HIV/aids 0 

klimaat aanpassing 1 kinderrechten 0 

klimaat mitigatie 0 ontwikkeling van handel 0 

gender 1     
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6.2 K06 OEGANDA – BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN 
 

Indeling baseline jaar 3 jaar 5 verificatiebronnen 

STRATEGISCHE DOELEN GSK 

JSG1: related to education, culture & research Pursue inclusive and equitable quality education, promote lifelong learning and cultural opportunities for all, improve research and 
stimulate innovation. 

JSG3: related to human rights, governance & justice Supporting Uganda’s population, civil society and institutions to promote, respect and protect human rights, to enhance access 
to formal and informal justice, and to contribute to peaceful conflict resolution. 

JSG5: related to agriculture Contribute to a thriving agricultural sector, respectful of the environment and based on a family farmer model, which supports women and youth 
participation contributing to a more inclusive society. 

JSG7: related to environment Ensure the conservation, restoration and sustainable management of the strategic ecosystems in Uganda and so increase resilience to climate change 
and improve the livelihood of the beneficiaries, especially women and youth. 

SPECIFIEKE DOELSTELLING K06 OEGANDA 

57.780 rurale huishoudens in Rwenzori en Lango leiden een waardig leven met verhoogde voedselzekerheid en inkomen door veerkrachtigere familiale agro-ecologische 
landbouwproductie en commercialisering 

57.780 rural livelihoods in Lango and Rwenzori regions live a dignified life with improved food security and income through more resilient agro-ecological family farming and 
commercialisation.   

Indicator 1a. Totaal aantal bereikte huishoudens via het programma in 
Rwenzori 

17.000 30.350 44.000 Samenvoeging bereik in partnerverslagen 

Indicator 1b. Totaal aantal bereikte huishoudens via het programma in 
Lango 

3.000 9230 13.780 Samenvoeging bereik in partnerverslagen 

Indicator 2. % Food Secure and Mildly Food Insecure Access voor beide 
streken 

33% 47% 58% Gebruik van HFSIAS (Household Food Insecurity Access 
Scale). Gewogen gemiddelde van een aantal huishoudens 
per streek 

Indicator 3. Gemiddelde toepassing van GAPHP (Good Agricultural and 
Post Harvest Practices) door familiale boeren in beide streken 

38% 51% 63% Gewogen gemiddelde van een aantal huishoudens per 
streek 

RESULTAAT 1 PRODUCTIE EN VOEDSELZEKERHEID 

Productieve en voedselzekere gemeenschappen van 57.780 familiale boeren in Rwenzori en Lango 

BETROKKEN ACTOREN: AFSRT, CARITAS LIRA, FAPAD, ICES, JESE, KIIMA FOODS, KRC, PASUD, SATNET, SEMULIKI 

Indicator 1a. kg/seizoen productie per huishouden van geselecteerde 
waarde ketens in Rwenzori 

Koffie: 194 
Cacao: 1003 
Bananen: 63 
Maïs: 1159 
Bonen: 261 
Cassave: 706 

Koffie: 271 
Cacao: 1225 
Bananen: 94 
Maïs: 1505 
Bonen: 343 
Cassave: 897 

Koffie: 337 
Cacao: 1385 
Bananen: 121 
Maïs: 1680 
Bonen: 394 
Cassave: 921 

Gemiddelde van oogst bij een sample van gemonitorde 
boeren per gewas, in monitoring rapporten van 
veldwerkers 

Indicator 1b. kg/acre productie per huishouden van geselecteerde 
waarde ketens in Lango 

Maïs: 700 
Bonen: 400 
Sojabonen: 
600 
Cassave: 

Maïs: 850 
Bonen: 500 
Sojabonen: 800 
Cassave: 12.000 
Sorghum: 1000 

Maïs: 1000 
Bonen: 600 
Sojabonen: 900 
Cassave: 15.000 
Sorghum: 1.200 

Gemiddelde van oogst bij een sample van gemonitorde 
boeren per gewas per seizoen, in monitoring rapporten 
van veldwerkers 



 

K06 Oeganda, pagina 19 
 

10.000 
Sorghum: 800 

Indicator 2a. Gemiddelde toepassing van GAPHP (Good Agricultural 
and Post Harvest Practices) door familiale boeren (%) in Rwenzori 

43% 61% 74% Gemiddelde % bij een sample van gemonitorde boeren, 
in monitoring rapporten van veldwerkers 

Indicator 2b. Gemiddelde toepassing van GAPHP (Good Agricultural 
and Post Harvest Practices) door familiale boeren (%) in Lango 

10% 20% 30% Gemiddelde % bij een sample van gemonitorde boeren, 
in monitoring rapporten van veldwerkers 

Indicator 3a. Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS, % Food 
Secure and Mildly Food Insecure Access) in Rwenzori  

35% 49% 58% Gemiddelde % gemeten met de HFIAS Tool bij een 
sample van boeren, in monitoring rapporten van 
veldwerkers  

Indicator 3b. Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS, % Food 
Secure and Mildly Food Insecure Access) in Lango  

20% 40% 60% Gemiddelde % gemeten met de HFIAS Tool bij een 
sample van boeren, in monitoring rapporten van 
veldwerkers  

RESULTAAT 2 COMMERCIALISERING 

Verbeterde agri-business kansen van 40.110 huishoudens via boerenorganisaties en coöperatieven 

BETROKKEN ACTOREN: AFSRT, CARITAS LIRA, FAPAD, ICES, KIIMA FOODS, KRC, PASUD, SATNET, SEMULIKI 

Indicator 1a. Aantal marktgroepen/coöperatieven in Rwenzori 97 100 101 Rapportering door de partners 

Indicator 1b. Hun gemiddelde score op 400 qua governance en 
prestaties 

109 160 200 Gemeten met de Marketing Associations and Cooperatives 
Institutional Development and Performance Assessment 
Tool 

Indicator 1c. Aantal martkgroepen/coöperatieven in Lango 10 15 20 Rapportering door de partners 

Indicator 1d. Hun gemiddelde score op 400 qua governance en 
prestaties 

75 125 206 Gemeten met de Marketing Associations and Cooperatives 
Institutional Development and Performance Assessment 
Tool 

Indicator 2. Marktgroepen/coöperatieven in Rwenzori, hun score op 12 
in het voldoen aan wettelijke standaarden 

7,3 8,5 9,4 Gemeten met de Marketing Associations and Cooperatives 
Institutional Development and Performance Assessment 
Tool 

Indicator 3a. Gemiddelde jaarlijkse verkoop in UGX per huishouden uit 
prioritaire waarde ketens in Rwenzori 

4.297.292 4.366.960 6.809.131 Gemiddelde van een sample van gemonitorde boeren, in 
de monitoringrapporten van veldwerkers 

Indicator 3b. Gemiddelde jaarlijkse verkoop in UGX per huishouden uit 
prioritaire waarde ketens in Lango 

600.000 800.000 1.000.000 Gemiddelde van een sample van gemonitorde boeren, in 
de monitoringrapporten van veldwerkers 

RESULTAAT 3 JONGEREN 

Toegenomen engagement van jongeren in de landbouw met meerwaarde voor hen 

BETROKKEN ACTOREN: AFSRT, CARITAS LIRA, FAPAD, ICES, KIIMA FOODS, KRC, PASUD, SATNET, SEMULIKI, XAVERI 

Indicator 1a. % partners met werking rond jeugd in Rwenzori 15% 40% 70% Som uit monitoringverslagen van de partners 

Indicator 1b. % partners met een werking rond jeugdgroepen in Lango 0% 40% 60% Som uit monitoringverslagen van de partners 

Indicator 2a. Aantal begeleide jongeren in Rwenzori die een zelfstandig 
huishouden handhaven met inkomsten uit de waarde ketens 

946 2.528 3.380 Som uit monitoringverslagen van de partners 

Indicator 2b. Aantal begeleide jongeren in Lango die een zelfstandig 
huishouden handhaven met inkomsten uit de waarde ketens 

schatting 
600 

867 1.140 Som uit monitoringverslagen van de partners. Baseline 
wordt gepreciseerd in 2017 en targets dan mogelijk 
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aangepast 

RESULTAAT 4 GENDER 

Toegenomen gelijke toegang tot en controle van vrouwen over de productie en de middelen van het huishouden 

BETROKKEN ACTOREN: COSIL, AFSRT, CARITAS LIRA, FAPAD, ICES, KIIMA FOODS, KRC, PASUD, SATNET, SEMULIKI 

Indicator 1. Aantal huishoudens in Rwenzori dat aangeeft samen te 
beslissen over de productie 

8.377 15.873 23.564 Gemeten bij een sample van huishoudens. 

Indicator 2. % vrouwen uit de doelgroep in Lango die toegang hebben 
tot land en het daarvan verworven inkomen 

10% 20% 30% Gemeten bij een sample van huishoudens. 

RESULTAAT 5 MILIEU 

Verbeterde gemiddelde duurzaamheid van 57.780 familiale landbouwbedrijven in Rwenzori en Lango 

BETROKKEN ACTOREN: JESE, AFSRT, CARITAS LIRA, FAPAD, ICES, KIIMA FOODS, KRC, PASUD, SATNET, SEMULIKI 

Indicator 1a. Gemiddelde 'resilience score' van boerderijen in de 
geselecteerde waardeketens in Rwenzori 

168 op 400 232 op 400 277 op 400 Gemeten via een samen met de partners ontworpen tool 
op basis van de FAO SHARP tool 

Indicator 1b. Gemiddelde 'resilience score' van boerderijen in de 
geselecteerde waardeketens in Lango 

zeer laag, 
score 1 

laag,  
score 2 

matig,  
score 3 

Gemeten met de SEPL-tool (Socio-Ecological Production 
Landscapes) waar voor 5 criteria scores gegeven worden 

Indicator 2. Aantal partners met aandacht voor klimaatverandering in 
Rwenzori 

2 4 6 Dit wordt alleen gemeten in Rwenzori omdat dit in Lango al 
ingebed is in het programma 

RESULTAAT 6 SAMENWERKING 

Het partnernetwerk in Rwenzori en Lango is versterkt, met uitvoering van gezamenlijke programmering, onderlinge lering, en belangenbehartiging. 

BETROKKEN ACTOREN: Alle partners, BD Alliance, Food Security Cluster, Farmers Movement in Lango 

Indicator 1. Jaarlijkse vooruitgang in de samenwerking van de BD 
Alliance in Rwenzori 

1 medium,  
2 laag 

1 hoog,  
2 medium 

2 hoog,  
1 medium 

Gescoord en opgevolgd met de outcome mapping tool 
die hiervoor is uitgewerkt. 

Indicator 2. Jaarlijkse vooruitgang in de samenwerking van de Food 
Security Cluster in Rwenzori 

3 laag 3 medium 3 hoog Gescoord en opgevolgd met de outcome mapping tool 
die hiervoor is uitgewerkt. 

Indicator 3. Jaarlijkse vooruitgang in de samenwerking van de 
Farmers Movement in Rwenzori 

3 laag 2 medium,  
1 laag 

2 hoog,  
1 medium 

Gescoord en opgevolgd met de outcome mapping tool 
die hiervoor is uitgewerkt. 

Indicator 4. Jaarlijkse vooruitgang in de samenwerking van de 
partners in Lango 

leiderschap 4 
lidmaatschap 4 
operations 4 
context 2 

leiderschap 6 
lidmaatschap 6 
operations 6 
context 4 

leiderschap 8 
lidmaatschap 8 
operations 8 
context 6 

Gemeten met de Performance Assessment Framework, 
ontwikkeld met de partners in Lango 

RESULTAAT 7 CAPACITEITSVERSTERKING 

Partners verbeteren hun capaciteiten voor individueel en gezamenlijk plannen, monitoren, evalueren en leren om tot verbetering van hun programma’s te komen 

BETROKKEN ACTOREN: Alle partners 

Indicator 1. % partners in Rwenzori met jaarlijkse verbetering van 
technische capaciteiten via geplande leertrajecten 

90% doen 
mee 

kennis wordt 
bij 70% 
toegepast 

kennis bij 70% 
toegepast en 
gedeeld 

Opvolging door coöperanten en LV bij partnerbezoeken. 
Verslagen van partners en programmabijeenkomsten. 

Indicator 2.  % partners in Lango met jaarlijkse verbetering van 
technische capaciteiten via geplande leertrajecten 

40% doen 
mee in alle 
trajecten 

80% doen 
mee in alle 
trajecten 

70% passen 
kennis toe bij 
doelgroepen 

Opvolging door coöperanten en LV bij partnerbezoeken. 
Verslagen van partners en programmabijeenkomsten. 
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RESULTAAT 8 RECHTENVERZEKERING 

Toegenomen bewustzijn en bescherming van mensenrechten op het niveau van partners en clusters 

BETROKKEN ACTOREN: FAPAD in lead, alle partners betrokken. 

Indicator 1. Aantal campagnes geleid door PELUM waar partners aan 
deelnemen 

3 7 9 Opvolging door LV bij partnerbezoeken en 
programmabijeenkomsten en contacten met PELUM 

VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 

Het programma is voorbereid met de partnerorganisaties. De overlegstructuren met de partners zijn operationeel. Enige overblijvende voorafgaande voorwaarde is de 
beschikbaarheid van de financiering. 

TYPOLOGIE VAN DE ACTIVITEITEN 

CAPACITEITSVERSTERKING VAN PARTNERS 

Capaciteitsversterking (CV) van partners en doelgroepen in het programma is geen doel op zich, maar een voorwaarde om tot duurzame resultaten van het programma te komen. De 
capaciteiten van partners en doelgroepen worden versterkt via op maat gemaakte leertrajecten na participatieve analyse en steeds verbonden aan een ander resultaat in het 
programma. Zie ook onder 6.5 het stukje CAPACITEITSVERSTERKING IN 2017-2021. 

GEZAMENLJKE ACTIVITEITEN EN SYNERGIE VAN PARTNERS 

In beide streken komen de partners (inclusief Broederlijk Delen) 8 a 10 maal per jaar samen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor gezamenlijke planning, monitoring, analyseren en 
leren m.b.t. het programma. BD heeft hierin de rol van facilitator. Verdere uitleg is te vinden onder 6.5 in het stukje GESTRUCTUREERD PARTNEROVERLEG EN GEZAMENLIJKE 
ACTIVITEITEN. 

RECHTENVERZEKERING EN BELEIDSBEINVLOEDING 

Broederlijk Delen is in 2016 lid geworden van PELUM (Participatory Ecological Land Use Managment) Oeganda. In het programma 2017-2021 zal PELUM een belangrijk kanaal zijn om 
belangen van de rurale bevolking en familiale landbouw verdedigen. Partners systematiseren hun ervaringen die als input geleverd worden aan PELUM.  

ORGANISATIEVERSTERKING EN SOCIO-POLITIEKE PARTICIPATIE VAN DOELGROEPEN 

Via participatief actie-onderzoek worden doelgroepen betrokken bij de planning van het programma. De beheers capaciteit van coöperatieven en associaties wordt versterkt zodat 
zij kunnen opkomen voor de rechten en belangen van hun eigen leden. Leiderschap van vrouwen en jongeren wordt versterkt. Activiteiten dragen bij aan het opbouwen van een 
boerenbeweging. 

VERBETERDE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN DOELGROEPEN 

Vorming en begeleiding van huishoudens in agro-ecologische productiemethoden, Farmer Field Schools (FFS), Farmer Business Schools (FBS)  en Family Farmers Learning Groups 
(FFLG). Vorming en technische assistentie m.b.t. organisationele versterking van coöperatieven en marktgroepen, zoals bv financieel management en verbeterde post-harvest 
processen. Faciliteren van toegang tot financiële middelen voor coöperatieven en marktgroepen. Capaciteitsversterking m.b.t. gender en generatie ongelijkheid op het niveau van de 
partners zelf die getraind worden in het omgaan met geweld tegen vrouwen en werken met jongeren. Een aantal change agents werkt vervolgens met de doelgroep op de thema’s.  
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6.3 K06 OEGANDA – TABEL 4 OPERATIONELE KOSTEN 
 

1. PARTNERS

 Investering          4.132,72          5.429,00                        -                      -                       -                     9.561,72 

 Werking      279.207,17      380.319,83         335.917,96     267.109,21      170.759,07           1.433.313,24 

 Personeel      111.262,00      137.011,00         137.012,00     137.012,00      112.499,00               634.796,00 

 Totaal   394.601,89    522.759,83      472.929,96  404.121,21    283.258,07           2.077.670,96 

 2. SAMENWERKINGEN 

 Investering                    -                       -                          -                      -                       -                                 -   

 Werking                    -                       -                          -                      -                       -                                 -   

 Personeel                    -                       -                          -                      -                       -                                 -   

 Totaal                    -                      -                         -                     -                      -                                 -   

 3. LOKAAL KANTOOR 

 Investering                    -                       -                          -                      -                       -                                 -   

 Werking        42.500,00        67.420,22           60.913,00       51.122,00        71.333,13               293.288,35 

 Personeel                    -                       -                          -                      -                       -                                 -   

 Totaal     42.500,00      67.420,22         60.913,00     51.122,00      71.333,13               293.288,35 

 4. HOOFDZETEL 

 Investering                    -                       -                          -                      -                       -                                 -   

 Werking        12.000,00        12.000,00                        -           6.000,00          6.000,00                 36.000,00 

 Personeel      100.560,00      157.720,00         102.480,00     103.440,00      104.400,00               568.600,00 

 Totaal   112.560,00    169.720,00      102.480,00  109.440,00    110.400,00               604.600,00 

 TOTAAL OK 

 Investering          4.132,72          5.429,00                        -                      -                       -                     9.561,72 

 Werking      333.707,17      459.740,05         396.830,96     324.231,21      248.092,20           1.762.601,59 

 Personeel      211.822,00      294.731,00         239.492,00     240.452,00      216.899,00           1.203.396,00 

 Totaal   549.661,89    759.900,05      636.322,96  564.683,21    464.991,20           2.975.559,31 

 totaal K06P01 AFSRT        66.879,17        85.298,83           71.754,00       67.145,00        63.640,00               354.717,00 

 totaal K06P02 FAPAD        47.055,00      136.683,00           88.326,00       52.468,00        47.339,00               371.871,00 

 totaal K06P03 ICES        73.042,00        60.171,00           58.471,00       46.415,00        40.415,00               278.514,00 

 totaal K06P04 JESE        79.295,72        71.163,00           80.390,96       76.377,00                     -                 307.226,68 

 totaal K06P05 KRC        67.680,00        97.766,00           95.410,00       80.938,00        63.181,00               404.975,00 

 totaal K06P06 SATNET        60.650,00        71.678,00           78.578,00       80.778,21        68.683,07               360.367,28 

                              -   

                              -   

                              -   

                              -   

 Total Partners :   394.601,89    522.759,83      472.929,96  404.121,21    283.258,07           2.077.670,96 

 Total samenwerking 1 

 totaal samenwerkingen 

 Investering        4.132,72        5.429,00                       -                     -                      -                     9.561,72 

 Werking   333.707,17    459.740,05      396.830,96  324.231,21    248.092,20           1.762.601,59 

 Personeel   211.822,00    294.731,00      239.492,00  240.452,00    216.899,00           1.203.396,00 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 549.661,89         759.900,05          636.322,96              564.683,21        464.991,20          2.975.559,31                     

 Investering 

 Werking 

 Personeel 

Totaal STUDIO GLOBO

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSKOEGANDA K06 Oeganda - STUDIO GLOBO

2021  Algemeen Totaal 

Operationele kosten Broederlijk Delen

 Partners 

 Samenwerkingen 

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSKOEGANDA K06 Oeganda - BROEDERLIJK DELEN

2017 2018 2019 2020
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6.4 K06 OEGANDA – MOTIVATIE TEN AANZIEN VAN DE DAC-CRITERIA 
 
6.4.1 K06 OEGANDA – Beschrijving van de relevantie 
 
Het programma in Oeganda sluit aan bij de Wet op de Internationale Samenwerking en meer bepaald Art. 3: 
“De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft de duurzame menselijke ontwikkeling als algemene 
doelstelling en onderneemt daartoe acties die bijdragen tot duurzame en inclusieve economische groei voor 
een verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in de ontwikkelingslanden en tot hun sociaal-
economische en sociaal-culturele ontwikkeling, teneinde de armoede, uitsluiting en ongelijkheid uit te bannen. 
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking beoogt in dit kader eveneens de capaciteit van de partners inzake 
ontwikkeling op alle niveaus te versterken”. Het programma draagt bij tot het prioritaire thema 
maatschappijopbouw (Art 11 § 1). 
 
De relevantie van het programma is aan te tonen door de sterke link tussen de specifieke doelstelling en de 
verschillende resultaten in het programma van Broederlijk Delen enerzijds en de strategische doelen in het GSK 
anderzijds. De strategische doelen in het GSK werden opgemaakt op basis van en gelinkt aan de 
Gemeenschappelijke Context Analyse (GCA), welke goedgekeurd werd door DGD. In onderstaande tabel geven 
we een overzicht van de links tussen de specifieke doelstelling en de verschillende resultaten in het programma 
van Broederlijk Delen en de strategische doelen in het GSK. De specifieke doelstelling van het programma sluit 
nauw aan bij meerdere strategische doelen van de GSK. Eén resultaat heeft vaak een band met verschillende 
strategische doelen. 
 

Programma BD Strategische doelen GSK 

Specifieke Doelstelling K06 OEGANDA JSG1, JSG3, JSG5, JSG7 

K06-R01 Productie en voedselzekerheid JSG5, JSG7 

K06-R02 Commercialisering  JSG3, JSG5, JSG7 

K06-R03 Jongeren  JSG3, JSG5, JSG7 

K06-R04 Gender JSG3, JSG5, JSG7  

K06-R05 Milieu JSG5, JSG7 

K06-R06 Samenwerking in de streken JSG3, JSG5, JSG7 

K06-R07 Capaciteitsversterking JSG1, JSG3, JSG5, JSG7 

K06-R08 Rechtenverzekering JSG3 

 
Broederlijk Delen focust met zijn activiteiten in Oeganda vooral op strategisch doel 5 gerelateerd aan landbouw 
en strategisch doel 7 gerelateerd aan milieu (10 benaderingen) die in ons programma sterk aan elkaar gelinkt 
zijn in onze resultaten 1, 2 en 5 m.b.t. het verhogen en verduurzamen van de productie en voedselzekerheid, 
en het inkomen van familiale boeren door verbeterde agri-business kansen via boerenorganisaties en 
coöperatieven (zie 3. Veranderings-theorie, in de toelichting van punten 5 t/m 8).  
Daarnaast draagt ons programma bij aan strategisch doel 3 gerelateerd aan mensenrechten, bestuur en 
rechtvaardigheid, voornamelijk via onze resultaten 3 jongeren en 4 gender m.b.t. respectievelijk het betrekken 
en engageren van jongeren in de landbouw, en het bevorderen van gelijke toegang tot en controle van 
vrouwen over de productie en de middelen van het huishouden (zie 3. Veranderingstheorie, in de toelichting 
van punten 9 en 10). Ook via resultaat 8 m.b.t. het bevorderen van bewustzijn en bescherming van 
mensenrechten op het niveau van partners en clusters dragen we bij aan strategisch doel 3 (zie 3. 
Veranderings-theorie, in de toelichting van punt 4). 
 
Broederlijk Delen heeft een participatieve aanpak, waarbij het de partners en doelgroepen betrekt. De noden 
waarop in dit programma wordt ingespeeld zijn gedefinieerd samen met hen en gaat dan ook om reële noden 
en potenties waarop wordt ingespeeld. De context analyse die in 2013 gedaan werd in beide streken, alsook de 
studie over coöperatieven zijn sleuteldocumenten waarbij participatief actieonderzoek (met de doelgroep 
centraal) werd toegepast. Om de relevantie van het programma te versterken, verwijzen we ook naar de 
concrete uitwerking ervan in de ToC waarin hypothesen gestaafd worden op basis van onze ervaringen uit het 
verleden.  
 
Tot slot haken we in het programma in op enkele beleidsprioriteiten van DGD: gender en milieu zijn als 
transversale thema’s opgenomen in de resultaten, net als mensenrechten. Het beleid van Broederlijk Delen 
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m.b.t. familiale landbouw sluit aan op de landbouw strategienota van DGD. Digitalisering is een belangrijke 
strategie die ingezet wordt om het coördineren, samenwerken en leren van de partners een boost te geven (zie 
3. Veranderingstheorie, in de toelichting van punt 3). 
 
6.4.2 K06 OEGANDA – Beschrijving van de doeltreffendheid 
 
De resultaten van het programma dragen bij tot de realisatie van verschillende gemeenschappelijke 
benaderingen in het GSK. In onderstaande tabel staat het overzicht gegeven met een korte uitleg per 
strategisch doel hoe Broederlijk Delen bijdraagt aan de benaderingen.  
 
Voor de samenhang en doeltreffendheid van het geheel verwijzen we ook naar de ToC in 3., waar we uitleggen 
hoe we resultaten willen bereiken, en hoe het bereiken van de resultaten leidt tot het bereiken van de 
specifieke doelstelling. 
 

JSG1: related to education, culture & research 

1D Promote extension and outreach of academic research. 

Bijdrage van BD 
Via Resultaat 7 Capaciteitsversterking. Zie 3.2 Veranderingstheorie punt 1 t/m 3). Zoeken naar en faciliteren 
van samenwerkingsverbanden tussen Mountains of the Moon University en de partners in Rwenzori. 

 

JSG3: related to human rights, governance & justice 

3A Raise awareness among citizens and communities of their rights (land rights, discrimination, contract 
negotiation, women and children, right to water, etc.) and reinforce citizens’ and civil society’s capacities 
to claim their rights and to participate in justice. 

3B Strengthen the protection of people in vulnerable situations (victims of extractive industries, victims of 
international crime, victims of gender-based violence, women, children, LGBT, arrested persons and 
detainees, etc.) 

3C Organisational and technical capacity building of CSO 
(including support to civil society on pastoralist advocacy and indigenous rights). 

3G Support the establishment of constructive dialogues and implement synergies between civil society, 
justice actors, community leaders and elected representatives. 

Bijdrage van BD 
De resultaten 3 Jongeren en 4 Gender dragen bij aan benaderingen 3A en 3B via processen van 
capaciteitsversterking m.b.t. mensenrechten en gender mainstreaming bij de partners en doelgroepen (zie 3. 
Veranderingstheorie, punten 9 en 10). 
Resultaten 6 Samenwerking in de streken, 7 Capaciteitsversteking en 8 Rechtenverdediging dragen bij aan 3C 
via trajecten van organisatieversterking, uitwisseling en onderling leren tussen partners en het versterken van 
het gezamenlijk netwerk (zie 3. Veranderingstheorie punten 2 t/m 4).  
Via de samenwerking in de streken en netwerken wordt synergie tussen actoren bevorderd (3G). 

 

JSG5: related to agriculture 

5A Contribute to the livelihood and resilience of rural populations by increasing and diversifying rural 
production and income, as well as promoting climate change adaptation and mitigation measures. 

5B Support the improvement of agriculture and livestock production and marketing taking into account value 
chain approaches and promotion of environmentally-friendly practices. 

5C Strengthen farmer organisations and contribute to better organised, interlinked, more inclusive and 
entrepreneurial organisations that effectively support family farmers on the issues they have to deal with 
at local, regional and national level. 

5D Promote an enabling environment for the emergence of sustainable family agriculture through 
information-sharing and awareness among grassroots organisations and advocacy at the local, regional 
and national level. 

Bijdrage van BD 
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Alle resultaten 1 tot en met 8 dragen bij aan deze benaderingen, wat aangeeft dat hier een zwaartepunt ligt 
van de werking. Onze Resultaten 1 Productie en Voedselzekerheid en 5 Milieu waarmee we de productie en 
voedselzekerheid van familiale boeren willen verhogen en verduurzamen, sluiten volledig aan bij 5A (zie ook 3. 
Veranderingstheorie punten 5 en 6). Resultaat 2 Commercialisering sluit dan precies aan op 5B en 5C via het 
versterken van coöperatieven en marktgroepen (post-harvest processen, vermarkting, financieel management, 
etc.) (zie ook 3. Veranderingstheorie punten 7 en 8). Hier liggen dan ook zwaartepunten in ons programma. De 
resultaten 3 Jongeren, 4 Gender, 6 Samenwerking in de streken, 7 Capaciteitsversterking en 8 
Rechtenverdediging sluiten aan op 5D. Via processen van capaciteitsversterking en beleidsbeïnvloeding wordt 
sociale verandering nagestreefd, die naast economische verandering nodig is om tot duurzame resultaten te 
komen. 

 

JSG7: related to environment 

7A Build awareness of civil society about the importance of ecosystems, land use and climate change. 

7B Advocate for sustainable land use planning and protection of strategic ecosystems, including access to 
critical water points for agro-pastoral communities by building partnerships with institutions related to 
environment and climate issues, among other activities. 

7C Enhance inclusive governance of ecosystems. 

7D Implement sustainable land use practices (agro-forestry, agro-ecology, etc.) in the different sectors in 
rural areas (livestock rearing, agriculture, forestry, mining, etc.) 

7E Train and coach local partners, MBOs and communities (with a focus on women and young people) about 
sustainable agricultural/entrepreneurial practices (agro-forestry, silvicultural systems), natural resources 
management and organisational issues. 

7G Promote the efficient use of alternatives to traditional wood-based fuel products (e.g. biogas) with focus 
on gender impacts. 

Bijdrage van BD 
Alle resultaten 1 tot en met 8 dragen bij aan deze benaderingen, wat aangeeft dat milieu een transversaal 
thema en een belangrijke focus binnen de werking is.  
7A, 7B, 7C, 7D en 7E zijn benaderingen waaraan Broederlijk Delen op focust via het promoten van agro-
ecologische technieken in de landbouw en milieubescherming bij partners en doelgroepen in de 
gemeenschappen en het gezamenlijk beheer van natuurlijke hulp bronnen (zie 3.Veranderingstheorie punt 5). 
Daarnaast door beleidsbeïnvloeding m.b.t. milieubescherming via PELUM (zie 3. Veranderingstheorie punt 4). 
Aan 7G draagt BD bij met het Energy for Farmers programma dat toegang tot energiezuinige kookstoven 
faciliteert voor gemeenschappen in Lango. Dit is een synergie met GiZ, waar 5 BD partners bij betrokken zijn. 

 
6.4.3 K06 OEGANDA – Beschrijving van de duurzaamheid 
 
De duurzaamheidsstrategie van Broederlijk Delen wordt samengevat onder het label “FIETS plus exit” 
(Financiële, Institutionele, Ecologische, Technische en Sociale duurzaamheid). 
 

IMPACT 
Het programma beoogt verbeterde levensomstandigheden van rurale gemeenschappen door bevordering van 
economische en sociale alternatieven op huishoudniveau, een beter beheer en gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen, en door verbeterde verzekering van belangen en rechten. De impact wordt geoptimaliseerd 
door een betere afbakening van de interventiegebieden en processen die ondersteund worden, en door de 
nauwere samenwerking tussen partners en met andere actoren (bv. met lokale overheden of andere donoren 
en hun programma’s/partners). Zo worden binnen een bepaald gebied, strategieën van investering in 
duurzame familiale landbouw, organisatieversterking en rechtenverzekering gecombineerd, wat de impact 
vergroot. Het blijvende karakter van de impact wordt nagestreefd door extra in te zetten op de 
duurzaamheids-factoren zoals milieu, en meer in het bijzonder op sociale duurzaamheid door het inclusief 
werken met vrouwen en jongeren als aandachtsgroepen. De aandacht die wordt besteed aan versterking van 
lokale sociale actoren, moet bijdragen tot het blijvende karakter van de impact. 

FINANCIELE DUURZAAMHEID 
Bij partnerorganisaties van het type federaties en/of coöperaties van producentengroepen, die mede 
gefinancierd worden door ledenbijdragen of inkomen genereren door het leveren van diensten aan hun leden 
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wordt gewerkt aan toenemende financiële autonomie, tenminste voor de dagelijkse werking. Bij partners die 
lokale NGO zijn en diensten verlenen aan reeds ontwikkelde basisorganisaties, werken we eraan dat deze 
basisorganisaties zelf gaan bijdragen in de kost van de interventies en doorgroeien waar mogelijk tot 
marktgroepen op termijn. Broederlijk Delen faciliteert toegang van partners tot lokale subsidiëring, waar dit 
mogelijk is. In regel zal Broederlijk Delen de financiering van een partner stopzetten als deze niet meer 
betekenisvol is in het totale budget van een partner. De ondersteunde partners zijn dus organisaties waarvan 
de sociale functie en meerwaarde enerzijds niet toelaat om de werking door eigen inkomsten te bekostigen, 
anderzijds ondersteuning verdienen door de gemeenschap, inclusief door de internationale civiele 
samenleving. In de mate dat de socio-economische situatie van doelgroepen verbetert, impliceert dit 
financiële duurzaamheid.  

INSTITUTIONELE DUURZAAMHEID 
Met de capaciteitsversterking van partnerorganisaties wordt institutionele duurzaamheid beoogd en 
algemener de versterking van de civiele samenleving. Het gaat zowel over beheers- en financieel-
administratieve capaciteiten als over leiderschap en soft skills, volgens het “5 Capacities” model (zie vrije 
bijlage bij het Komyuniti programma). Een deel van de institutionele versterking verloopt via de 
gemeenschappelijke activiteiten en de gemeenschappelijke planning, uitvoering en opvolging van het 
programma. Een sterke civiele samenleving garandeert dat de ondersteuning en de belangen van de 
doelgroepen blijvend behartigd worden, en dat door socio-politieke beïnvloeding toegewerkt kan worden 
naar inclusieve ontwikkeling. 

ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 
De bevordering van duurzame, zo mogelijk agro-ecologische landbouw, en de duurzame omgang met 
natuurlijke hulpbronnen, inclusief het toepassen van herstelmaatregelen, maken integraal deel uit van het 
beleid familiale landbouw van Broederlijk Delen. Milieubehoud is in die zin niet enkel een transversaal thema, 
maar een intrinsieke dimensie van de resultaten betreffende rurale ontwikkeling. 
Een belangrijk onderdeel van het verduurzamen van de productie van familiale landbouwers in de 
veranderende klimaat context is het weerbaarder maken van de boeren tegen klimaatschokken. Disaster Risk 
Reduction en capaciteitsversterking van de doelgroepen en de partners in agro-ecologische productie- en 
conservatiemethoden zijn daarom belangrijke strategieën.  

TECHNISCHE DUURZAAMHEID 
In geval de capaciteitsversterking ook specifieke technische competenties betreft, verzekeren we de 
kennisopbouw van het personeelsteam van de partnerorganisaties. Het gaat dan bvb. over agro-ecologische 
technieken. Wat betreft de vorming van doelgroepen, we zien er op toe dat die leidt naar effectieve 
competenties van de gevormde personen. 

SOCIALE DUURZAAMHEID 
Eigen aan de aanpak van Broederlijk Delen is dat we economische rurale ontwikkeling nooit geïsoleerd 
benaderen, maar kaderen in samenlevingsopbouw. We investeren in de organisatieontwikkeling van 
doelgroepenorganisaties en in een bloeiend gemeenschapsleven, en het realiseren hiervan achten we 
bepalend voor het succes. Tot de beoogde sociale ontwikkeling behoort ook de bevordering van socio-
politieke participatie van doelgroepen, en de verdediging van hun rechten en belangen in het huishouden en 
op lokaal en nationaal niveau. Bevordering van gendergelijkheid en betrokkenheid van jongeren in rurale 
ontwikkeling vormen specifieke resultaten in het programma in Oeganda, en afhankelijk van de specifieke 
context kunnen ook andere vormen van diversiteit aandacht krijgen. 

EXITSTRATEGIE 
Het exit beleid van Broederlijk Delen is bepaald, en bevat de procedures bij afbouw van landen, streken en van 
de samenwerking met individuele partnerorganisaties. Elk streekprogramma heeft zijn levenscyclus. 
 
In de Rwenzori sub-regio is Broederlijk Delen al vele jaren actief. De eerste partnerschappen startten 18 jaar 
geleden. De samenwerking tussen de partners is sterk en het eigenaarschap over het programma is afgelopen 
jaren gegroeid. In het programma 2017-2021 zal Broederlijk Delen financieel minder gaan investeren in de 
regio, en stimuleren we dat dit eigenaarschap nog verder groeit. Daartoe blijven de partners wel 
ondersteuning krijgen via een coöperant om tot verbeterde samenwerking en versterkte organisaties te 
komen die klaar zijn voor een volgende stap. 
 
In de Lango sub-regio is het programma nog jonger. Dit is een achtergesteld gebied waar de ontwikkeling na 
een post-conflict periode goed op gang komt. In Lango zijn de meeste ngo’s nog redelijk recent geëvolueerd 
van noodhulp- naar om dienstverlenende ontwikkelingsngo’s die o.a. bijdragen tot het verhogen van 
landbouwproductie en het vermarkten van landbouwproducten. In de periode 2017-2021 zal door BD juist 
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meer geïnvesteerd worden in die sub regio, financieel maar ook via een coöperant agro-ecologie en Planning 
Monitoring Evaluatie Leren en Systematiseren (PMELS) die zal ondersteunen in het verduurzamen van de 
productie en het verder ontwikkelen van de organisaties en hun onderlinge samenwerking. 
 
In geval van een exit wordt een afbouwscenario uitgetekend zowel voor de partnergroep collectief als voor 
individuele partners. Dit afbouwscenario duurt twee of drie jaar, waarbij de partnerfinanciering door 
Broederlijk Delen geleidelijk aan vermindert en waarbij voorzien wordt in extra capaciteitsversterking met het 
oog op verzelfstandiging en in bemiddeling voor het bekomen van alternatieve financiering. 
PASUD krijgt sinds eind 2016 extra capaciteitsversterking en volgt in 2017 een afbouwtraject. Na 2017 krijgen 
zij nog steun van Broederlijk Delen via de LFSNC waar zij lid van zijn en het Energy 4 Farmers project waarin ze 
deelnemen. 

 
6.4.4 K06 OEGANDA – Beschrijving van de doelmatigheid 
 
Broederlijk Delen tracht de schaarse middelen zo strategisch en zorgzaam mogelijk in te zetten en past dit 
principe ook toe bij de beleidsdialoog met de partnerorganisaties en de financiële opvolging van hun acties. 

 
PERSONELE SAMENWERKING 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
Broederlijk Delen heeft in de partnerlanden geen “landenkantoren”. Wel wordt een lokale vertegenwoordiger 
ingezet (één voltijdsfunctie). De lokale vertegenwoordiger moet volop kunnen interageren met het team in 
Brussel en is daarom een expat. Het mandaat van een lokale vertegenwoordiger is standaard tot zes jaar met 
uitzonderlijke verlenging tot negen jaar. De lokale vertegenwoordiger heeft volgende taken: dialoog met en 
begeleiding van individuele partnerorganisaties; begeleiding in samenwerking met partnerorganisaties van de 
collectieve processen in verband met (streek)programma’s; bevordering van synergie onder partners en met 
andere actoren; vertegenwoordiging van Broederlijk Delen in het land, inclusief voor opvolging van het GSK. 

COOPERANTEN ALGEMEEN 
We zetten coöperanten in voor capaciteitsversterking van meerdere partnerorganisaties in een werkgebied of 
met het oog op een bepaalde expertise. Ze begeleiden lange termijn veranderingsprocessen. Om die reden 
zijn ze medewerkers van Broederlijk Delen met een verlengbare arbeidsovereenkomst van telkens twee jaar. 
Dit is gezien de duur kostefficiënter en doeltreffender dan consultancy (op consultants wordt wel beroep 
gedaan voor korte termijn opdrachten). Coöperanten zijn internationale medewerkers van Broederlijk Delen 
ongeacht het land van afkomst (met uitzondering van het partnerland zelf).  
 
De invulling van de functie wordt overlegd met de partnerorganisaties en is steeds complementair ten 
opzichte van de competenties waarover partners beschikken of door aanwerving relatief eenvoudig kunnen 
over beschikken. Afhankelijk van het land kunnen aanvullende technische competenties nodig zijn (zoals agro-
ecologische landbouw, milieubeheer, coöperatieven). Waar het gaat over beleidswerk en rechtenverdediging, 
wordt de doeltreffendheid van de partners en sociale organisaties vergroot door de steun van de 
internationale civiele samenleving, middels de inzet van de coöperant. Coöperanten dragen steeds bij tot de 
organisatie-ontwikkeling en strategische aanpak en processen bij partner-organisaties, waarbij de externe blik 
die ze aanbrengen de doeltreffendheid vergroot (zie ook de aanbevelingen van de evaluatie personele 
samenwerking in de vrije bijlage bij het Komyuniti programma).  

COOPERANT 1 RWENZORI PMELS 2017-2018 
De coöperant zal zijn basis hebben in de Rwenzori streek in Oeganda en heeft zijn werkplek bij een partner. De 
opdracht zal bestaan uit de versterking van planning, monitoring, evaluatie, leren en systematiseren binnen 
het streekprogramma en bij 3 partners. Daarnaast kan de coöperant korte missies naar Rwanda en Burundi 
doen voor PMELS ondersteuning van de partners en programma’s aldaar. Zie ook 3. Veranderingstheorie punt 
3. 

COOPERANT 2 LANGO AGRO-ECOLOGIE EN PMELS Periode 2018-2021 
De coöperant zal zijn basis hebben in de Lango sub-regio en heeft zijn werkplek bij een partnerorganisatie. De 
coöperant ondersteunt de partners op het gebied van agro-ecologische productie en zal partners begeleiden 
in het verduurzamen van de productie en het verder ontwikkelen van de organisaties en hun samenwerking 
onderling. Verder ook het begeleiden van PME en leren binnen het programma teneinde tot betere en 
duurzame resultaten te komen. Zie ook 3. Veranderingstheorie punt 3. 

COOPERANT 3 LANGO EN RWENZORI ORGANISATIEVERSTERKING 2018-2020 
De coöperant zal zijn basis hebben in de Lango sub-regio en gehost worden door een partner, maar ook 
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ondersteuning bieden in Rwenzori. De coöperant biedt ondersteuning in organisatieversterking, met focus op 
HR. Een vrijwilligersinzet rond HR heeft eigenlijk de vraag naar organisatiescans en capaciteitsversterking op 
HR gebied bij partners nog groter gemaakt. Het wordt op het terrein steeds duidelijker dat door op het niveau 
van het menselijke via een HR insteek te werken we partners versterken en beter kunnen betrekken bij de 
uitvoering van de gezamenlijke programma's (niet alleen senior staf maar ook junior staf op verschillende 
vlakken). In plaats van een job om een inkomen te verwerven krijgen we meer samenhorigheidsgevoel en 
engagement van de betrokken staf. Een voortzetting van het werk door een coöperant organisatieversterking 
met focus op HR lijkt een verfrissende piste die zeker past in de visie op Waardig Werk zoals beschreven in de 
GSKs Oeganda en Waardig Werk. Zie ook 3. Veranderingstheorie punt 3. 

VRIJWILLIGERS 
Vrijwilligers worden ingezet voor vast omlijnde taken van capaciteitsversterking van partnerorganisaties, op 
basis van hun expertise, voor de duur van enkele maanden tot een jaar. Vrijwilligers vertegenwoordigen de 
beweging Broederlijk Delen en vervullen steeds ook een brugfunctie naar de werking in België. 
In Oeganda zal jaarlijks een vrijwilliger ingezet worden. In 2017 zal een vrijwilliger ingezet worden ter 
voorbereiding van de campagne van Broederlijk Delen in 2018 waarvan Oeganda het campagneland zal zijn. 
voor de jaren erna is dit nog te bepalen, afhankelijk van de vraag van de partners. De mogelijkheden worden 
onderzocht om bovenstaande coöperant 3 die geschrapt werd, te vervangen door een vrijwilliger. 

 
VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING OPERATIONELE KOSTEN 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
De verloning van lokale vertegenwoordiger past in het algemeen personeelsbeleid van Broederlijk Delen. De 
personeelskost wordt begroot op basis van de gemiddelde kost per persoonsmaand van lokale 
vertegenwoordigers in de jaren 2015-2016, met een jaarlijkse indexering van 1%. De werkingskosten betreffen 
bureelkosten, communicatie, verplaatsingen en veldwerkkosten. 
Investeringen kunnen voorzien worden bij de inzet van een nieuwe lokale vertegenwoordiger of wanneer 
vervanging van het dienstvoertuig of van informatica noodzakelijk blijkt. 

COOPERANTEN 
De verloning van coöperanten werd herzien, zodat ze beter past in het algemene personeelsbeleid van de 
organisatie. Ze wordt begroot op basis van de gemiddelde kost per persoonsmaand die licht hoger ligt dan in 
de periode  2014-2016, met een jaarlijkse indexering van 1%. De werkingskosten betreffen eventueel 
bureelkosten, communicatie, verplaatsingen en veldwerkkosten. Investeringen kunnen voorzien worden voor 
informatica of een verplaatsingsmiddel. 

GROEPSWERK 
De actie Groepswerk betreft de werkingskosten voor het organiseren van partnerseminaries, vorming van 
medewerkers van partnerorganisaties, facilitering van deelname aan vormingen georganiseerd door derden, 
en uitwisselings- en leerbezoeken tussen partnerorganisaties en tussen doelgroepenorganisaties. Het gaat hier 
over de interne synergie en complementariteit binnen het programma. 

INVESTERINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
1 pick-up, 2 gps-toestellen, 6 laptops, 5 moto’s, 1 printer, kantoormeubilair (bureaus en stoelen), generator, 
fotocopiermachine. 

WERKINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
Huur van kantoren, communicatie (telefoon, internet, website), brandstof (voor voertuigen en generatoren), 
onderhoud en reparatie kantoormeubilair (computers, printers), bankkosten, water, elektriciteit, 
kantoorbenodigdheden (printertoners, schrijfmateriaal, papierwerk), kantoorbeveiliging (security-compagnie), 
onderhoud rollend materiaal (wagens, fietsen en bromfietsen). 

PERSONEELSKOSTEN VAN PARTNERS 
Voor het totaal van het programma zal ongeveer 30 VTE bij partners door DGD gefinancierd worden en 19 VTE 
vanuit Eigen Middelen. De personeelskosten die door DGD gefinancierd worden bestaan uit 3 VTE bij AFSRT (2 
stafleden, 1 ondersteunend personeel), 8 VTE bij FAPD (5 stafleden, 3 ondersteunend personeel), 6 VTE bij 
ICES (4 stafleden, 2 ondersteunend personeel), 3 VTE bij SATNET (% bijdragen aan 6 stafleden), 5 VTE bij JESE 
(5 stafleden) en 5 VTE bij KRC (4 stafleden en 1 ondersteunend personeel). 
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6.5 K06 OEGANDA – BESCHRIJVING VAN DE PARTNERSCHAPSSTRATEGIE 
 

TYPE PARTNERS 
In Lango zijn de meeste ngo’s nog redelijk recent geëvolueerd van noodhulp- naar ontwikkelingsngo’s. Het 
gaat doorgaans om dienstverlenende ngo’s die bijdragen tot het verhogen van landbouwproductie, het 
vermarkten van landbouwproducten, enz. De Lango Food Security and Nutrition Cluster (LFSNC), gevormd in 
2008, is het netwerk van organisaties actief rond voedselzekerheid in de Lango streek. Deze Cluster vormt de 
kern van ons programma in Lango. Sinds 2011 hebben acht partners een gezamenlijk activiteiten- en 
monitoringsprogramma en voorzien capaciteitsversterking voor hun leden. Momenteel zijn de 8 leden: North 
East Chili Producer Association (NECPA), Facilitation for Peace and Development (FAPAD), Development 
Training and Research Centre (DETREC), Initiative for Community Empowerment and Support (ICES), Agency 
for Sustainable Rural Transformation (AFSRT), Pioneer Action for Sustainable Development (PASUD), CARITAS 
Lira/Apac en Facilitation for Innovations and Sustainable Productivity (FINASP). Het aantal 
middenveldorganisaties dat ook een meer kritische, politieke rol speelt is beperkt. Partnerorganisatie FAPAD 
speelt hierin een trekkersrol voor de regio en is daarmee ook een strategische partner van Broederlijk Delen. 
 
Sinds halfweg de jaren 1990 is er in Rwenzori een sterke dynamiek van lokale ngo’s, die ook samenwerken. 
Binnen deze groep bevinden zich onze partners.  Sinds enkele jaren hebben de belangrijkste spelers hiervan 
het Rwenzori Regional Framework opgericht (RRF). Dit is een forum van alle actoren, betrokken bij de 
ontwikkeling van de regio: doelgroepen, overheden, traditionele overheden, overheidsdiensten, privésector 
en het middenveld. Het is een zeer breed en dus ook traag proces maar het is wel een unieke vorm van 
samenwerking, die leidt tot gemeenschappelijke doelstellingen, en gezamenlijke initiatieven. In het framework 
zijn vier thematische pijlers opgericht waarin de betrokken actoren zich kunnen inschrijven volgens hun 
actuele werkingsgebieden: pijler 1 voedselzekerheid, productie en markten, pijler 2 vrouwen en jongeren, 
pijler 3 bestuur en leiderschap en pijler 4 milieu. Sinds 2016 zijn in Rwenzori ook 2 coöperatieven betrokken bij 
het programma: Bukonzo Organics en Semuliki Cooperative Union, waardoor doelgroepen direct betrokken 
werden bij de programmaopbouw en ook een luidere stem hebben bij de regelmatige reviews voor bijsturing 
van het uitgevoerde programma. 
 
Op nationaal niveau werken we in EM met de jongerenbeweging Xaveri, met katholieke jongeren in het hele 
land als doelgroep (ongeveer 10.000). Tot nu toe is Xaveri nog weinig betrokken geweest bij de 
streekprogramma’s. De bedoeling is om hun expertise m.b.t. het bereiken van jongeren en huiselijk geweld 
aan te pakken te delen met de partners in de streken via uitwisseling. 
 
PELUM is een netwerk van ngo’s die ervoor gekozen heeft om samen te werken rond de verbetering van het 
welzijn van kleinschalige boeren en de duurzaamheid van rurale gemeenschapen, door de promotie van 
ecologisch landgebruik en beheer. PELUM werkt nationaal via 54 leden. Broederlijk Delen Oeganda is lid van 
PELUM Oeganda en betaalt lidgeld, maar PELUM is geen partner die financiering krijgt zoals bovengenoemde 
partners. In de loop van het programma zal een nieuwe partner in EM opgenomen worden om het advocacy 
luik te versterken. 

COHERENTIE VAN HUN SELECTIE IN FUNCTIE VAN PROGRAMMA EN GSK 
De partnerkeuze in beide regio’s is van die mate dat ze samen een evenwichtige mix maken van lokale ngo’s 
en cbo’s (community based organisations) met elk hun specificiteit op technisch vlak en type doelgroepen. 
Met daarnaast een geografisch, aansluitend werkingsgebied, waardoor partners elkaar kunnen bijstaan in 
naburige gebieden zonder verhoogde kosten betreffende vervoer. In elke regio vind je 1-2 grote ngo’s, 2-3 
middelgrote en enkele doelgroep gelinkte organisaties. Waarbij de grotere de institutionele capaciteiten van 
de kleinere versterken door specifieke ondersteuning en de kleinere de grotere in staat stellen hun voeling 
met het terrein te behouden. De grotere kunnen met behulp van de kleinere hun activiteiten rond onderzoek, 
sensibilisering, bewustwording en belangenbehartiging op grotere schaal uitvoeren via het totale netwerk van 
doelgroepen. Alle partners hebben rollen en verantwoordelijkheden in relatie tot de resultaten van het 
programma (zie ook de partnerbeschrijvingen van hoofdstuk 2) en dragen daarmee bij aan de strategische 
doelen van het GSK. 

GROEPERING IN (STREEK)PROGRAMMA’S 
Lango: AFSRT, FAPAD, ICES, CARITAS LIRA, PASUD 
Rwenzori: JESE, KRC, SATNET, COSIL, KIIMA FOODS, SEMULIKI 
(Nationaal: Xaveri)  

AANTAL PARTNERS 
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Broederlijk Delen stelt een maximum aantal partners die financiering ontvangen van BD (DGD of EM) van 12. 
In Oeganda houden we dit maximum aan omdat het een groot programma is in 2 streken. Naast deze partners 
zijn er partners die geen financiering ontvangen maar wel betrokken zijn bij de programma ontwikkeling, 
uitvoering en –opvolging. In Lango zijn dat de andere partners in het LFSNC (DETREC, NECPA en FINASP). In 
Rwenzori zijn dat de 2 coöperatieven Bukonzo Organics, Rwenzori Women's Forum en RAC (Rwenzori 
AntiCorruption Coalition) voor opvolging van de good governance pillar binnen het Rwenzori Regional 
Framework. 

GESTRUCTUREERD PARTNEROVERLEG EN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN 
Gezamenlijke planning, opvolging en bijsturing van het programma worden gedaan via partnerbijeenkomsten. 
Binnen de streken is er steeds een partner als lead verantwoordelijk voor een gezamenlijk geformuleerd 
resultaat binnen het programma. Deze partner zorgt ervoor dat samen met alle partners die aan dit resultaat 
werken een implementatieplan en trainingsmodule gemaakt wordt. Vervolgens is hij verantwoordelijk voor 
het trainen van de betrokken partners om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Elke partner implementeert 
deze vervolgens, de lead partner monitort de activiteiten en is verantwoordelijk voor de rapportage en 
terugkoppeling naar de groep. Dit stimuleert het opnemen van verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de 
partners. Partners worden gestimuleerd beroep te doen op elkaars expertise, een expertise en 
specificiteitsmatrix is opgesteld hiervoor. Gezamenlijke veldbezoeken stimuleren uitwisseling en bevraging. 

DIALOOG MET EN OPVOLGING VAN INDIVIDUELE PARTNERS 
De LV bezoekt elke partner minimaal 2 maal per jaar voor opvolging van de individuele trajecten en open 
dialoog met de partner over zijn progressie, uitdagingen, etc. De LV is zeer nauw betrokken bij de partner. 
Tijdens de bezoeken worden opvolgingspunten geformuleerd die de LV opvolgt via mail en telefoon. De PV 
bezoekt de partner één maal per jaar. Deze kijkt met iets meer afstand naar de ontwikkeling van de partners.  

CAPACITEITSVERSTERKING IN 2017-2021 
Hoofdthema’s zijn gender (via het GALS – Gender Action Learning System programma), werking met jongeren 
en toegang tot de (arbeids)markt, agro-ecologie, en Planning, Monitoring, Evaluatie en Leren (PMEL). 
Vormingen worden waar mogelijk gemeenschappelijk georganiseerd, zodat wederzijds leren steeds mogelijk 
is. De coöperanten werken vooral als coach en adviseur, zowel op partnerniveau als op programma niveau. 
Partners leren ook van elkaar door het samenwerken in het programma, het delen van ervaringen en 
netwerken, teneinde individueel maar ook als groep doelmatiger te werken en duurzame resultaten te 
verkrijgen. Digitalisering is een belangrijke dimensie: partners worden getraind in het monitoren van het 
programma met smartphones, voor een snelle verwerking van de verzamelde data, het verbeteren van 
analyses en trekken van lessen voor verbetering van het programma. 
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6.6 K06 OEGANDA – BESCHRIJVING VAN SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de verdere operationalisering van synergiën en complementariteit tussen actoren, die bijdragen aan het behalen van de resultaten en de specifieke doelstelling. 
Voor de synergie binnen het GSK werden de beschrijvingen vastgelegd via uitwisseling via email en verschillende overleggen, met als resultaat de onderstaande tabel voor de synergiën van 
Broederlijk Delen. Broederlijk Delen doet mee in 7 cross-thematische synergiën en 9 synergiën binnen 2 strategische doelen. Broederlijk Delen heeft extra budget gereserveerd voor het 
algemeen functioneren van de synergiën, bijvoorbeeld voor meetings en uitwisselingen. De CMO/IA zijn overeengekomen dat Trias de lead van het GSK zal voortzetten in 2017, waarna de 
lead zal roteren. Sub-leads zullen worden bepaald voor verschillende thema’s. Minstens eenmaal per jaar zal een bijeenkomst plaatsvinden. Verdere details worden vastgelegd in de eerste 
meeting in Kampala in maart 2017. 
De synergie tussen Broederlijk Delen, Iles de Paix (IDP) en Protos, en hun gedeelde partners JESE, COSIL en SATNET in de Rwenzori regio, werd vastgelegd in een uitgebreide overeenkomst. 
Voor het uitvoeren van deze synergie is goede coördinatie en samenwerking nodig, met als verwacht resultaat betere resultaten en impact in de gemeenschappen. 
Naast de synergie binnen het GSK werkt Broederlijk Delen samen met een heel aantal niet-Belgische actoren. Voor twee daarvan, GiZ en WHH, is de samenwerking vastgelegd in een 
overeenkomst. Deze synergiën zijn opgenomen in de tabel. Omdat de communicatie binnen het GSK in het Engels verloopt en synergie in het Engels geformuleerd werd, zijn die 
beschrijvingen in onderstaande tabel in het Engels aangehouden. 
 

Synergie-element  
(code gerelateerd aan Hoofdstuk 3 van het GSK)  

Strategische 
partners 

Beschrijving van de synergie 
 

Cross-thematische en transversale synergie 

3.1.d Yearly plenary meeting  
Organize a yearly meeting between Belgian CSO and key 
stakeholders following the transversal topics defined in the JSF. 

ALL + 
(BTC/embassy 
when relevant) 

- meeting once a year back to back to the Strategic Dialogue to discuss and follow up synergy and 
complementarity, and share intervention and risk management strategies, challenges for the partners, 
changes in the context 
- coordination and facilitation by overall lead (Trias in 2017) 

3.1.f Light electronic information exchange system 
 

ALL - purpose: contribute to CSO/IAs country-specific and thematic Knowledge management 
- agreed time for set-up/launch: operational in first semester of 2017, in the meanwhile the already 
operational OneDrive will be used 
- thematic sub-leads (to be identified during 1

st
 yearly meeting): will responsible for specific assigned 

themes, per joint strategic goal, approach, commitment for synergy or other groups. The overall lead 
will coordinate info sharing at cross-thematic level. 

3.1.i Mapping and sharing of thematic know-how 
Mapping of each other’s thematic know-how and share on 
demand. 

ALL + international 
actors 

- purpose: contribute to CSO/IAs thematic Knowledge management 
- lead to be identified: coordination and facilitation overall 
- agreed time: in first half of semester of 2017 

3.1.e Involvement in preparation of the IDCP 
Mutual cooperation between BTC, the Belgian embassy and 
Belgian CSO when preparing the Indicative Development 
Cooperation Programme. 

ALL & 
BTC/embassy 

Once the green light has been given for preparation of IDCP, expected by end of 2016, then the 
Belgium embassy’s intention is to involve the CSO/IAs in this process. 
 

3.1.c Learning and sharing best practices on gender 
Further build upon the ongoing exchanges on gender ’14-15 
between Belgian CSO/IA and the Belgian embassy. Continue 
exchanging and strengthening Belgian CSO/IA and their local 
partners regarding the best practices on gender. 

Trias, BOS+, VSF, 
BD, PROTOS, IdP 
VECO, TRIAS, 
VVOB, PROTOS & 
BTC/embassy 

- All: share knowledge through the common platform (see nr/code 3.1.f), meetings, or through email 
communication 
- Sublead will be assigned during the first meeting in March 2017 



 

K06 Oeganda, pagina 32 
 

3.1.g Collaborate on evaluations 
CSO/IA will explore the possibilities, wherever appropriate, to 
collaborate with each other’s evaluations (exchange 
information, share results, learning on transversal themes, cost 
efficiency, etc.) 

ALL - All: agree upon how to collaborate on internal/external evaluations during the March 2018 meeting , 
based on the mapping mentioned in 3.1.i 
- VLIR-UOS can open up its network of academic partners. Actors will be able to contact these partners 
in order to use their expertise 

3.1.j Participate in networks  
Belgian CSO/IA will participate in and maintain relationships with 
local, national and international networks. 

ALL 
+ BTC/embassy + 
international 
actors 

- All: inform and invite each other. 
 

JSG 1: Education and Research 

Actors share the results of research with other actors (for 
potential extension/upscaling). 

BD, VLIR-UOS Explore opportunities for research and collaboration that benefit both programmes of VLIR and BD. 
See VLIR-UOS programme for more details on this synergy. 

JSG 5: Agriculture 

Strengthen local partners on leadership and leadership 
approaches. 

Trias, VECO, 
BOS+, BD & other 
agri-agencies + 
international 
actors  

Trias developed its leadership approach (LEATRA) and will share its experiences upon request of other 
actors.  
BD is willing to share about how it deals with leadership and ownership of partners in its own 
program approach. 
> Approaches used: Mainly 5C & 5D 

Share experiences of using ICT in agriculture. Trias, VECO, IDP, 
BD, VLIR-UOS+ 
international 
actors  

Sharing of experiences with ICT in agriculture is planned for the annual meeting where the 
organizations will meet; and through the digital platform mentioned in 3.1.f. 
IDP plans to use ICT with its partners in M&E of the program and is interested to share its experience 
(tools, operationalization, fails and success). Trias will use FADIS, a software package for MBO’s to 
manage their membership and related production data (collaboration with MWH4impact).VLIR-UOS is 
working on establishing a leading centre for agricultural research in a Ugandan university. 
Experiences on ICT in agriculture can enrich this programme. BD uses data collection for M&E via 
smartphone with its partners and will share experiences upon request/through the platform.  
> Approaches used: Mainly 5A, 5B, 5C 

Exchanges and mutual learning about agro-ecological 
practices, innovation and farmers’ movement building. 

BD, Trias, IdP, 
VECO, BOS+, + 
international 
actors  

The organizations involved in agriculture are committed to participate in an annual meeting to share 
their experiences in agro-ecological practices. Other (inter)national organizations could be associated, 
like PELUM of which some of the organizations are member (Trias, BD). 
IDP will promote agro-ecological practices through Participatory Farmer Research (PFR) and 
Integrated Farm Planning (IFP) and is willing to share its experience. BD will share experiences  in 
farmer movement building. 
> Approaches used: Mainly 5A, 5B, 5C 

Investigate possible synergy for joint advocacy on sustainable 
agriculture and family farming and creating opportunities for 
youth in the agricultural sector. 

BD, Trias, IdP, 
VECO, BOS+, + 
international 
actors  

The organizations involved in agriculture intend to coordinate – through annual meetings (i) the 
identification of priority themes for advocacy and (ii) to put them jointly in the "advocacy agenda" of 
PELUM (Iles de Paix will subscribe to that platform, TRIAS and BD are already members). 
Trias has experience in working with FACT – Farmer Advocacy Consultation Tool (e.g. in synergy 
project); and will continue to use it. VECO will work with business associations (Grains, Horticulture) to 
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support them on advocacy work related to smallholder development. Iles de Paix will engage with its 
partners and their small-holder farmers in areas under high demographic pressure on land. This will 
obviously identify important themes for advocacy for family farmers. BOS+ will work on advocacy on 
the environmental mainstreaming of farming practices and will look for synergies with Belgian and 
international actors. BD will share results of a study about youth in Rwenzori region, to be carried 
out early 2017,  with the other Belgian actors. 
> Approaches used: Mainly 5C, 5D 

Overeenkomst BD, Protos en IDP binnen  JSG5 

Linkage of farmer groups to area cooperatives BD, IDP Type: Operational synergy 
Link with JSF: JSG5: 5B, 5C & 5D 
Common objective sought: To contribute to the connection of supported farmer groups with the 
larger member organisations in the area. Purpose of this effort is to offer bulk market options, 
services and a stronger voice in advocacy efforts under the Farmer Movement strategy of BD. 
Roles, duties, distribution of tasks: 
BD: Institutional capacity building of cooperatives / Technical support in lobby & advocacy and 
farmer movement building. IDP: Market research visits & introductions to cooperatives in area of 
hotspot 
Financial contribution: n/a 

Dissemination of practical action research findings BD, IDP Type: Information sharing Synergy 
Link with JSF: JSG5: 5A & 5D 
Common objective sought: To increase on the knowledge base of agricultural development practices 
by sharing field data & proven practices pro-actively with key sector stakeholders 
Roles, duties, distribution of tasks: 
BD: To provide feedback and integrate proven results into agricultural trainings. IDP: Compile 
proven practices in function of farmer typologies, develop dissemination format and share with key 
stakeholders 
Financial contribution: n/a 

Joint capacity building plans and expertise allocation BD, IDP, Protos Type: Operational & Information sharing  synergy 
Link with JSF: JSF chapter 3.1 p11 (Better coordination with common local partners) 
Common objective sought: To harmonize capacity building efforts and streamline technical advisory 
service 
Roles, duties, distribution of tasks: 

BD: Jointly develop partner capacity building plans  

Take technical lead role on: a) Gender Action Learning System b) Monitoring and Evaluation 

IDP: Jointly develop partner capacity building plans. Take technical lead role on: a) Farmer led 
experimentation b) Sustainable Intensification at farm level 

Protos: Jointly develop partner capacity building plans. Take technical lead role on: a) Water and 
Natural Resource Management b) Policy alignment and conduct of advocacy 

Financial contribution: n/a 



 

K06 Oeganda, pagina 34 
 

Cost sharing on running of partner organizations BD, IDP, Protos Type: Operational & Information sharing synergy 
Link with JSF: JSF chapter 3.1 p11 (Better coordination with common local partners) 
Common objective sought: Reduction on operational costs for program implementation 
Roles, duties, distribution of tasks:  

BD/IDP/Protos: a) Sharing of partner budgets with other Belgian actors b) Harmonization of unit 
rates on partner overhead costs c) Pro-active communication to ensure transparency and 
accountability. 

Synergie buiten GSK 

Gezamenlijke studie m.b.t. jongeren in Rwenzori BD, Welt Hunger 
Hilfe 

Type: complementaire acties 
Gemeenschappelijk doel: Beter inzicht krijgen in de situatie van jeugd in Rwenzori teneinde 
strategieën om met jongeren te werken te verbeteren.  
Taak van elke actor: Samen ToR opstellen en uitvoeren van onderzoek over jongeren in Rwenzori. 
Middelen: n.v.t. 

Energy 4 Farmers programma in Lango 
 
 

BD, GIZ-EnDev Type: Operationele synergie  
Gemeenschappelijk doel: Het faciliteren van toegang tot verbeterde kook stoven voor 
gemeenschappen in Lango 
Taak van elke actor: Dit programma wordt uitgevoerd door de Lango cluster, waarin 5 partners van 
BD deelnemen. GIZ en BD dragen beiden financieel bij aan de cluster. GIZ geeft daarnaast ook 
technische training, voert kwaliteitscontroles uit en doet de coördinatie tussen betrokken actoren. BD 
betaalt de training. De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst. 
Middelen: n.v.t. 
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Samenwerkingsverband Komyuniti 
Aangepast Programma 2017-2021 

K07 RWANDA 

 
TOELICHTING BIJ AANPASSINGEN 
 
Ingevolge de budgetvermindering is er één grote aanpassing doorgevoerd: we hebben beslist om de lokale 
vertegenwoordiging in Kigali stop te zetten. Die vertegenwoordiging was al moeilijk omwille van 
administratieve redenen: de voorbije vier jaar hebben we aldoor getracht om een erkenning te krijgen als 
internationale NGO. Dat is gedurende één jaar gelukt maar de aanvraag voor verlenging hiervan is nooit in 
behandeling genomen. Het dossier is inmiddels terug naar af, en zonder erkenning kan Broederlijk Delen 
niemand stationeren in Kigali. Rekrutering voor een nieuwe lokale vertegenwoordiger is momenteel daarom 
niet aan de orde. De huidige lokale vertegenwoordiger legt haar taken neer vanaf april. Door deze ingreep 
hebben we de opgelegde bezuiniging kunnen doorvoeren. 
  
Het heeft als grootste voordeel dat we daarmee de partnerwerking kunnen vrijwaren (er zijn slechts enkele 
beperkte aanpassingen). Tegelijk is dit een ingrijpende verandering van het programma, met name voor het 
resultaat rond capaciteitsversterking maar ook voor de algemene opvolging van het programma. Vandaar dat 
we volgende bijkomende maatregelen hebben getroffen: 

- Semestriële opvolging van de Theory of Change (tussentijdse monitoring en bijsturing) door de lokale 
vertegenwoordiger van Broederlijk Delen in Burundi; jaarlijks door de programmaverantwoordelijke; 
allebei zullen ter plaatse opvolgen met de gehele groep van partners 

- Versnelde verzelfstandiging van de programmacoördinatie: de partners hebben met de lokale 
vertegenwoordiger afspraken gemaakt over vergaderingen (agenda, rol van organisaties, lead etc.) en 
capaciteitsversterking. Inades Formation Rwanda coördineert de algemene monitoring van het 
programma. Daarnaast is er een lead voor elk resultaat van het logisch kader. Dit wordt verder vanop 
afstand opgevolgd vanuit Brussel. 

- Tussentijdse opvolging door lokale en/of internationale consultants uit het Broederlijk Delen-netwerk 
naar gelang daar behoefte aan bestaat.  

- Activiteiten capaciteitsversterking, hetzij door een leadpartner laten organiseren in samenspraak met 
de programmaverantwoordelijke; hetzij in samenwerking met de lokale vertegenwoordiger Burundi; 
hetzij rechtstreeks via consultants die vanuit Brussel worden aangestuurd. 

- Nauwere samenwerking met andere organisaties (met name ADA, VSF en 11.11.11 – organisaties met 
wie we partnerorganisaties delen of goede en regelmatige contacten onderhouden) om ter plekke een 
goede vinger aan de pols te houden 

- Operationele plannen van de partners zijn zo opgebouwd dat het eventuele falen van één plan de 
werking van de andere partners niet in het gedrang brengt.  

- Het aantal partners wordt beperkt. Met name het aantal  partners in eigen middelen wordt terug 
gebracht tot 1 (in 2016 waren dat er nog 4). Hierdoor wordt het aantal op te volgen dossiers verkleind 
en dat verbetert de beheersbaarheid. 
 

Als het nodig zou blijken (als de monitoring uitwijst dat het programma niet goed uitgevoerd wordt, er zich 
problemen voordoen met bepaalde partners) zal de omvang van het programma gereduceerd worden (door 
niet-performante partnerschappen te stoppen of door budgetten te verminderen).  
 
In de risicomatrix werden enkele kleine bijsturingen gedaan als gevolg van recente evoluties in de context. 
 
Entraide & Fraternité besliste na de beoordeling van de programma’s om niet langer in Rwanda te werken met 
DGD-middelen. De voorziene samenwerking werd dan ook geschrapt uit het programma. 
 
Het programma kreeg de volgende aanbeveling: « Le financement de partenaires communs avec d'autres 
ACNGs belges n'induit pas automatiquement des synergies opérationnelles. Il est important de bien clarifier les 
rôles de chacun, les résultats respectivement visés et d'éviter des situation de double financement. » Wat 
betreft ADA en APROJUMAP werd er reeds een formele overeenkomst opgesteld en ondertekend. Wat de 
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andere samenwerkingen betreft, zal dit pas kunnen gebeuren nadat alle betrokken nga’s beschikken over 
definitieve budgetten en een definitief aangepast programma. 
 
Alle wijzigingen in dit aangepast programma zijn in geel gemarkeerd. 
 

TOELICHTING VOORAF 
 
 
HET SAMENWERKINGSVERBAND KOMYUNTI IN 2017-2021 
Het samenwerkingsverband Komyuniti, opgericht in 1997, bestaat uit Studio Globo en Broederlijk Delen. De 
meerwaarde van het samenwerkingsverband heeft zich doorheen de jaren bevestigd. Beide organisaties 
hebben de erkenning bekomen als programma-ngo voor de periode 2017-2026. Het samenwerkingsverband 
Komyuniti wordt voortgezet in 2017-2021, met consolidering van de synergie. De leden van Komyuniti hebben 
een gezamenlijke strategische planning 2014-2021, die zich vertaalt in het gezamenlijke programma. 
Resultaatsgericht beheer en kwaliteitsbeheer worden samen uitgebouwd.  Broederlijk Delen en Studio Globo 
werken ook samen op het vlak van logistiek, informatica en databeheer, personeelsbeheer en boekhouding. 
Het samenwerkingsprotocol werd herzien met het oog op 2017-2021.  
 
GEZAMENLIJK PROGRAMMA 2017-2021 
In het kader van de nieuwe regelgeving dienen Broederlijk Delen  en Studio Globo een gezamenlijk programma 
in. Het programma 2017-2021 is het zesde programma van Komyuniti. Inhoudelijk blijft het zoals voorheen een 
geïntegreerd programma. Conform de nieuwe regelgeving worden budgetten en financiële verantwoording nu 
gescheiden. Het gezamenlijke programma wordt aangestuurd en opgevolgd door de Komyuniti Stuurgroep, en 
binnen Studio Globo en Broederlijk Delen afzonderlijk door de directieteams. De operationele coördinatie en 
opvolging gebeurt door de Komyuniticel bestaande uit de coördinator en de boekhouder van het programma. 
 
LUIK BELGIE 
Het Luik België van het programma bestaat uit drie specifieke doelstellingen: Onderwijs, Beweging en Politiek. 
Deze komen overeen met drie strategische doelen van de GSK België. De specifieke doelstelling Onderwijs 
wordt gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, met Studio Globo als lead. De realisering 
van de gezamenlijke doelstelling Onderwijs wordt opgevolgd door de Komyuniti Werkgroep Onderwijs. De 
doelstellingen Beweging en Politiek worden uitgevoerd door Broederlijk Delen. 
 
LUIK PARTNERLANDEN 
Het Luik Partnerlanden van het programma wordt uitgevoerd door Broederlijk Delen. Dit luik is ingedeeld per 
land met één specifieke doelstelling per land. De specifieke doelstellingen Israël-Palestina, Burkina Faso, 
Senegal, Congo, Oeganda, Rwanda, Burundi, Guatemala, Nicaragua, Haïti, Peru en Bolivia kaderen in de 
respectievelijke GSK’s van deze landen. De specifieke doelstelling Colombia wordt ingediend buiten GSK, 
conform de  regels in dat verband. 
 
LEVENDE COHERENTIE VAN HET PROGRAMMA 
Zowel in het Luik België als in het Luik Partnerlanden wordt gestreefd naar maatschappelijke verandering voor 
duurzame ontwikkeling en een wereld zonder ongelijkheid. Met dit programma willen we de dynamiek 
versterken waarbij groepen in België en in de partnerlanden interageren in het bewustzijn dat ze werken aan 
een gezamenlijke doelstelling, met specifieke uitdagingen in elk land. Partners zijn betrokken bij de campagne 
van Broederlijk Delen en de ontwikkeling van educatieve tools. Personele samenwerking en inleefreizen 
creëren vanuit de vrijwilligersbeweging een band met de partnerlanden. Meer in het algemeen willen we de 
werkvormen uitbouwen die directe solidariteit bevorderen tussen groepen in België en in de partnerlanden. De 
politieke werking waarbij op Belgisch en Europees niveau belangen verdedigd worden van de bevolking in de 
partnerlanden, vormt een brug tussen het Luik België en het Luik Partnerlanden. De werking in de 
partnerlanden is ook uitdrukking van de solidariteitsbeweging, en de werking in België wordt mee bepaald door 
de dynamiek van maatschappelijke verandering in de partnerlanden. 
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1. K07 RWANDA – LANDFICHE 

 
Operationele kosten  1.446.449,37 euro 

Contactpersoon België naam Toon Vrelust, programmaverantwoordelijke 

  organisatie Broederlijk Delen 

  telefoon 02 213 04 07 

  e-mail toon.vrelust@broederlijkdelen.be  

Contactpersoon Partnerland naam Brieke Steenhof, lokale vertegenwoordiger  tot 31 maart 2017 
Niet meer van toepassing vanaf 1 april 2017 

  organisatie Broederlijk Delen 

  telefoon  

  e-mail  

 
SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 
 

Broederlijk Delen steunt zo’n 2.500 Rwandese rurale huishoudens in hun streven naar betere 
levensomstandigheden. Daarvoor werken we samen met  zes partnerorganisaties en de lokale overheden in de 
zuidelijke districten Huyé, Nyaruguru en Nyamagabe die tot de armste van het land behoren. We versterken de 
capaciteiten van de bevolking zodat zij zelf in staat is om initiatieven te ondernemen, armoede te bestrijden, 
sociale conflicten op te lossen en actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven.  
De armste gezinnen in Rwanda zien zichzelf nauwelijks vertegenwoordigd, en het ontbreekt hen aan kansen en 
middelen om een waardig leven op te bouwen. Wij ondersteunen hen door in te zetten op agro-ecologische 
familiale landbouw, inkomstengenererende activiteiten, verbetering van de sociale cohesie en bevordering van 
actief burgerschap. Onze nationale partnerorganisaties ondersteunen de boerenbewegingen bij het 
ontwikkelen van een betere dienstverlening aan en belangenbehartiging van familiale boeren. Broederlijk 
Delen voorziet in de capaciteitsversterking van zijn partnerorganisaties om de doeltreffendheid van hun 
interventies te versterken, alsook de coördinatie en gezamenlijke opvolging van het programma. 

 
KAART MET LOKALISERING VAN DE INTERVENTIES 
 
 
  
 
 
 
 

mailto:toon.vrelust@broederlijkdelen.be
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2. K07 RWANDA – LIJST VAN DE PARTNERS 
 

1 AMI 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Association Modeste et Innocente 

adres BP 201,  Butare, District de Huye, Province du Sud, Rwanda (BP 201) 

telefoon (+250) 78808490846 

e-mail ami.rwanda@yahoo.fr; www.ami-ubuntu.net  

contactpersoon Jean-Baptiste Bizimana 

doelstelling K07 RWANDA 

DGD-budget 358.268 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 2-3. Begeleidingstrajecten voor slachtoffers en daders die terugkomen na jaren 
gevangenis. Bemiddelen bij geschillen i.v.m. tijdens de genocide beschadigde en  
geplunderde goederen, familiaal geweld en traumaverwerking. Nauw overleg met de lokale 
overheden bij deze activiteiten. 

partner sinds Sinds 2000 

  

 APROJUMAP 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Association pour la Promotion des Jumelages et l'Amitié entre les Peuples 

adres B.P. 3218-Kigali, Rwanda 

telefoon +250 (0)788521540 

e-mail aprojumap5@yahoo.fr 

contactpersoon Eugène Niyigena 

doelstelling K07 RWANDA 

DGD-budget 309.643 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1 en 2. De partner selecteert in overleg met overheden en lokale gemeenschap 
de armste en meest geïsoleerde gezinnen, waarmee een intensief begeleidingstraject wordt 
doorlopen. Met kleine groepen van hen worden sociale en economische activiteiten 
ontwikkeld. De solidariteit binnen de groepen en de dialoog met lokale overheden 
garanderen een duurzame verbetering van de levensomstandigheden. 

partner sinds Sinds 2013 

  

3 CDJP GIKONGORO 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Commission Diocésaine Justice et Paix Gikongoro 

adres BP 77 Gikongoro 

telefoon (+250) 252 535 420 (+250) 788990368 (+250) 783131863 

e-mail cdjpgik@yahoo.fr 

contactpersoon Jean-Baptiste Ruzigamanzi 

doelstelling K07 RWANDA 

DGD-budget  0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 2-3. CDJP bemiddelt om tot compromissen te komen i.v.m. landconflicten en 
andere sociaal-juridische problemen en brengt hiervoor alle partijen samen, inclusief lokale 
overheden. CDJP geeft vorming en sensibiliseert groepen en commissies op het vlak van 
burgerschap en rechten en plichten. Dit betreft zowel de bevolking als mandatarissen en 
overheidspersoneel. CDJP werkt hierbij nauw samen met het lokale Maison d'Accès à la 
Justice en draagt bij tot nationale dialogen over vrede en justitie. 

partner sinds Sinds 2014 
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4 DUTERIMBERE 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Duterimbere 

adres BP 738, Kigali, Rwanda 

telefoon +250 255 119 216 

e-mail duterimb@duterimbere.org 

contactpersoon Dativa Mukeschimana 

doelstelling K07 RWANDA 

DGD-budget 247.024 euro  

rol van de 
partner 

Resultaat 1. De partner past de beproefde VSLA-methode toe (Village Saving and Loan 
Associations). De groepen zijn in eerdere fasen begeleid door AMI en kennen een sterke 
sociale samenhang, welke dienstbaar en duurzaam gemaakt wordt door deze te verbinden 
aan economische initiatieven. 

partner sinds Sinds 2015 

  

5 FUCORIRWA 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Federation of Unions and Cooperatives of Rice farmers in Rwanda 

adres B.P 4890 Kigali, Rwanda 

telefoon +250 (0)788508201 

e-mail ffucorirwa@yahoo.com  

contactpersoon Hawa Mukandutiye 

doelstelling K07 RWANDA 

DGD-budget 20.000 euro 

rol van de 
partner 

Resultaat 4. Op basis van een beperkt aantal onderwerpen van (politieke) belangen-
behartiging zal FURORIRWA een voorbeeldrol gaan vervullen voor de coöperatieve beweging 
in zijn algemeenheid.  

partner sinds Sinds 2013 

  

6 INADES RWANDA 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Inades Formation Rwanda 

adres BP 866, Kigali, Rwanda 

telefoon +250584713; +250582612; +250 788 749 898 

e-mail inades@rwanda1.comb; inades_rwanda@yahoo.com 

contactpersoon Jean-Marie Nyiringabo 

doelstelling K07 RWANDA 

DGD-budget 321.270 euro 

rol van de 
partner 

Resultaat 4. Versterken van coöperaties op organisatorisch en technisch-commercieel vlak. 
In het programma worden een aantal nieuwe of zwakke coöperaties begeleid om te komen 
tot een beter functioneren ten behoeve van de leden en hun gemeenschappen. De rol van 
de coöperatieve beweging in zijn algemeenheid, met name haar onafhankelijkheid, wordt op 
nationaal niveau versterkt 

partner sinds Sinds 1998 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ffucorirwa@yahoo.com
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7 ROAM partnerschap werd stopgezet begin 2017; organisatie met interne problemen 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Rwanda Organic Agriculture Movement 

adres P.O.Box 6886 Kigali Rwanda 

telefoon (250) 788558027 

e-mail rwandaorganicmovement@gmail.com 

contactpersoon Sylver Mudendeli 

doelstelling K07 RWANDA 

DGD-budget  0 euro  

rol van de 
partner 

/ 

partner sinds Sinds 2015 
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3. K07 RWANDA – VERANDERINGSTHEORIE 

Nationaal luik

Streekprogramma in districten Nyaruguru, Huye en Nyamagabe

2500 rurale huishoudens hebben hun socio-economische situatie duurzaam 
verbeterd door milieuvriendelijke familiale landbouw, versterkte sociale 

cohesie, verbeterde burgerzin en door aan te sluiten bij de boerenbeweging

Ri1 Moeilijkere context 
voor internationale 

ngo’s

Ri2 Moeilijke 
samenwerking met 

overheden

Ri3 Wanbeheer bij 
partnerorganisaties

Ri4 Ruimte voor 
beleidswerk vernauwt

Ri5 Samenwerking met 
andere organisaties 

verloopt moeilijk

Ri6 Plotse politieke 
veranderingen

Ri8 Abnormaal 
volatiele marktprijzen

Ri7 Milieurisico’s 
(droogte of te veel aan 

neerslag)

R1 De begeleide huishoudens ontwikkelen duurzame en rendabele 
landbouw- en andere economische activiteiten 

R2 De sociale cohesie is 
versterkt 

R3 De betrokkenheid 
van burgers bij het 

lokaal bestuur is 
verbeterd 

R4 Boerenorganisaties behartigen strategische en 
praktische belangen van hun leden en leveren hen 

vraaggestuurde diensten

Directe doelgroep van ongeveer 2500 huishoudens

Structureren van de doelgroep in solidaire basisgroepen

Socio-economische integratie van 
de allerarmsten (methode ATD 4 

Monde)

Financiële alfabetisering

Lokale spaarsystemen 
worden opgezet

Betere toegang 
tot diensten 

(info, 
kredieten, 
inputs …)

Vorming 
ondernemer-

schap

Business plans 
worden 

opgemaakt

Pilootvelden voor 
duurzame 

landbouwmethodes

Duurzame 
landbouwmethodes 

worden opgevolgd en 
bijgestuurd 

Economische 
activiteiten worden 

opgezet en opgevolgd 

Vorming en 
sensibilisering i.v.m. 
burgerrechten en -

plichten

Bemiddelingen en 
verzoening bij huiselijk 

geweld

Verzoening tussen 
antagonisten 

(slachtoffers en ex-
gedetineerden)

Bemiddeling bij zaken 
i.v.m. beschadigde of 

geplunderde goederen

Traumacounseling

Bemiddeling bij 
uitvoering van precaire 

juridische uitspraken

Verbeterde dialoog 
met lokale overheden

Verbeterd begrip van 
de oorzaken en 

oplossingen voor 
gemeenschappelijke 
sociale, politieke of 
milieuproblematiek 

Belangenverdediging 
familiale boeren bij 

private sector en 
betrokken overheden

Netwerking met 
ngo’s, 

boerenorganisaties, 
onderzoeks-
instellingen, 

overheidsdiensten

Ontwikkelen van 
dossiers op basis van 

onderzoek, 
documenteren van 

ervaringen en 
pilootprojecten

Uitwerken van een 
gemeenschappelijke 

visie

Boerenbeweging in staat 
om de nodige diensten 
voor hun leden op te 
zetten en op punt te 

stellen

We werken in de eerste plaats met de 
overkoepelende organisaties van koffie- 

rijstboeren en bio-boeren

Capaciteitsversterking 
van boerenorganisaties: 

management, 
leiderschap, goed 

bestuur, 
strategieontwikkeling ...

Organisaties zijn in staat 
om opportuniteiten voor 

een betere en meer 
duurzame opbrengst te 

identificeren en te 
analyseren

Basisgroepen vinden 
aansluiting bij de 

regionale en nationale 
boerenbeweging

R5 Sterke partners zijn in staat het 
programma te dragen

Beheer Programmacyclus Netwerking en samenwerking
Capaciteitsversterking van 

partnerorganisaties

1

234

5

6

7

8

9
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TOELICHTING 

1 Broederlijk Delen focust vanuit haar missie op rurale ontwikkeling en gemeenschapsopbouw en 
heeft binnen dit domein een jarenlange expertise in Rwanda. In dit programma focussen we in de 
eerst plaats via een streekprogramma op de districten Nyaruguru, Huye en Nyamagabe in de 
Zuidelijke Provincie van Rwanda, een zone die een grote armoedeproblematiek kent en waar het 
merendeel van onze partners reeds langere tijd werkzaam is geweest. Tevens opereren er enkele 
andere (Belgische en niet-Belgische) ontwikkelingsorganisaties, wat mogelijkheden biedt om de 
verscheidenheid aan uitdagingen aan te pakken op basis van ervaringen en complementariteit (zie 
ook onder 6.6). Diverse lokale organisaties hebben eigen unieke aanpak en methodes ontwikkeld 
om vanuit hun gezichtspunt en hun domein van expertise bij te dragen aan rurale ontwikkeling. 
Broederlijk Delen faciliteert de samenwerking van deze complementaire actoren om tot een 
duurzame samenwerking te komen (zie ook toelichting 9). 
 
We richten ons met het streekprogramma in de periode van 2017 tot 2021 op 2500 huishoudens. In 
de selectie van begunstigden houden we met verschillende aspecten rekening: een honderdtal 
huishoudens die in extreme armoede en sociale isolatie verkeert, huishoudens die te maken hebben 
met huiselijk geweld, slachtoffers van criminaliteit (al dan niet aan de genocide gerelateerd), ex-
gevangenen en overlevenden van de genocide, getraumatiseerden, benadeelden in sociaal-
juridische conflicten, alleenstaande tienermoeders. Het merendeel van de doelgroep bestaat uit 
vrouwen; hun toekomstperspectieven zijn onevenredig zwak te noemen. De verbindende factor 
tussen deze begunstigden is hun strijd om aansluiting te vinden bij sociale en economische 
dynamieken in de lokale samenleving, en het identificeren en initiëren van (economische) 
strategieën om een waardig leven te kunnen realiseren voor zichzelf en hun gezinnen.  
 
In dit streekprogramma werken we daarom op verschillende vlakken: sociale cohesie (zie 2), 
economische ontwikkeling binnen en buiten de landbouwsector (zie 4) en burgerschap (zie 3); 
thema’s waarvan de externe evaluatie van het programma 2014-2016 de pertinentie als prioritair 
aanduidde. 
 
Dit streekprogramma wordt geflankeerd door een nationaal luik. We willen de boerenorganisaties 
(in de eerste plaats in de koffie- en rijstsector maar ook de beweging van biologische boeren en op 
termijn eventueel ook boerenorganisaties uit andere sectoren) versterken en ondersteunen zodat 
ze kunnen lobbyen voor de belangen van hun leden (zie toelichting 5) en de nodige diensten kunnen 
ontwikkelen (zie toelichting 7). Daardoor kan het streekprogramma gevaloriseerd worden op 
nationaal niveau (vb. delen van relevante ervaringen aan de hand van dossier, verspreiden van 
opvattingen, verdedigen van rechten van familiale boeren etc).  
 
Tegelijk kan het nationale niveau ondersteuning bieden aan het streekprogramma (bvb. door 
aandacht te vragen voor belangen, of diensten aan te bieden). Vanuit onze visie op 
gemeenschapsopbouw en participatie achten we dit erg belangrijk, het past ook in onze 
duurzaamheidsstrategie (zie ook onder 6.4.3). We hebben jarenlange ervaring op dit vlak in Rwanda 
en in andere landen, waaronder buurlanden DRC, Burundi en Oeganda, wat uitwisselingen ook 
mogelijk maakt.  

2 Om gemeenschapsopbouw te realiseren en te kunnen werken aan solidaire economie in Rwanda 
moet er rekening gehouden worden met het nog steeds erg fragiele sociale weefsel, zeker in de 
regio van het streekprogramma. De genocide en de oorlog met alle slachtoffers en 
mensenrechtenschendingen van dien, hebben er diepe wonden geslagen. Trauma’s zijn nog altijd 
aanwezig, er zijn nog veel gerechtsuitspraken i.v.m. goederen die toen geplunderd of beschadigd 
zijn en die nog niet uitgevoerd werden (na opheffen van de gacaca tribunalen overgedragen aan de 
lokale instanties), gedetineerden keren terug naar hun gemeenschappen waar vaak slachtoffers of 
familieleden van slachtoffers wonen. Huiselijk geweld komt veelvuldig voor wat het sociale weefsel 
van de maatschappij blijft verstoren. Tenslotte is langdurige en extreme armoede er de oorzaak van 
dat mensen tot de marges van de sociale en economische dynamieken veroordeeld blijven. In de 
interventie regio ligt hun aantal erg hoog. De sociale verdeeldheid is nefast voor de waardigheid van 
de betrokkenen en hypothekeert economische ontwikkeling.  
 
Via een aantal gerichte interventies willen we de meest prominente vormen van sociale 
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verdeeldheid aanpakken en werken aan sociale cohesie. Drie gespecialiseerde partnerorganisaties 
(AMI, APROJUMAP en CDJP) werken op verschillende facetten van de sociale cohesie: 

- Het versterken van capaciteiten van mensen – die georganiseerd worden in basisgroepen – 
om samen tot verzoening te komen en conflictbemiddeling te bieden. Rond dit thema en 
deze methodes wisselen we ook uit met RCN J&D dat op dit vlak veel expertise heeft. 

- Begeleiden van mensen met trauma’s. Hierrond wisselen we ervaringen uit met Louvain 
Cooperation die in het district Huyé ook rond die thematiek zal interveniëren. 

- Begeleiden van gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt, om tot verzoening te komen en 
waar mogelijk ervaringsdeskundigen opnemen in de groep van begeleiders 

- Het bemiddelen bij het uitvoering geven aan conflictueuze gerechtsuitspraken (doorgaans 
rond onteigeningen) die in de praktijk hernieuwde onenigheid op kunnen leveren 

- Intensieve sociale begeleiding van de allerarmsten om ze via een kleine investering aan 
kapitaal (kleinvee, zaden) en vooral intensieve begeleiding aansluiting te doen vinden bij 
sociale en economische dynamieken in hun gemeenschappen. APROJUMAP is de 
gespecialiseerde partner. We werken hiervoor in synergie met ADA, die met haar steun het 
mogelijk maakt om het bereik van allerarmsten door APROJUMAP op deze manier 
aanzienlijk te vergroten.  

 
Werken rond dit thema vraagt om een goede samenwerking met de overheid, om gevoeligheden en 
miscommunicatie (die het werk en zelfs het voortbestaan van de organisatie kunnen hypothekeren) 
te voorkomen. De partnerorganisaties betrekken daarom de overheden bij het identificeren van de 
doelgroep en informeren hen regelmatig over het verloop van de activiteiten. Op die manier hebben 
ze in de districten waarin we werken doorheen de jaren ook goede relaties uitgebouwd.  

3 In het luik sociale cohesie werken partnerorganisaties in een eerste fase op sociale aspecten met 
basisgroepen (AMI) of met lokale comités (CDJP). Na verloop van tijd (1 à 3 jaar, afhankelijk van de 
groep) zijn de groepen gemotiveerd om een stap voorbij bemiddeling en verzoening te zetten. In 
bijna alle gevallen leidt dit tot het samen opzetten van economische initiatieven, die het ontstane 
vertrouwen benutten en verduurzamen. 
 
Concreet zullen basisgroepen, die in eerste instantie begeleid worden door AMI in een volgende 
fase (zie toelichting 4) ondersteuning krijgen van Duterimbere om economische activiteiten op te 
zetten. Deze samenwerking startten we op in een pilootfase, eind 2015 en vanwege de positieve 
evaluatie wordt dit verder uitgebouwd in het komende programma. Een meerwaarde is ook de 
specifieke expertise en aanpak van Duterimbere om dit type activiteiten op te zetten met vrouwen.  
 
De groepen die begeleid worden door APROJUMAP in het kader van hun project met Broederlijk 
Delen en ADA (voor de inclusie van allerarmsten in sociale en economische dynamieken), krijgen in 
een volgende fase ondersteuning voor de uitbouw van coöperaties en vermarkting in het 
programma van Entraide & Fraternité, complementair aan dit Broederlijk Delen-programma. 

4 Partnerorganisatie Duterimbere is gespecialiseerd in ruraal ondernemerschap, met name gericht op 
vrouwen. Via een beproefde methode (naar het model van Village Saving and Loan Association - 
VSLA) trainen ze mensen rond financiële alfabetisering en discipline, het opmaken van 
businessplannen (identificeren, opmaak en uitvoering van projecten), het uitbouwen van netwerken 
(vb. met leveranciers, micro-financieringsinstellingen, klanten). Ze beginnen met gezamenlijke 
spaarkassen (type tontines) zodat er snel een zeker kapitaal ter beschikking komt waarmee initiële 
activiteiten gefinancierd worden. Er wordt nauwgezette follow-up geboden om bij te sturen waar 
nodig en eventuele nieuwe kansen aan te moedigen. Het gaat doorgaans om activiteiten binnen de 
landbouw (zie onder toelichting 5) of aanverwante sectoren, maar het kunnen ook activiteiten zijn 
als handel, handwerk of verwerken van landbouwproducten. 

5 Het streekprogramma is gesitueerd in een ruraal gebied. Landbouw is de belangrijkste economische 
sector. De zone is gekenmerkt door een sterk reliëf, het is erosiegevoelig, en er zijn voornamelijk 
kleine percelen met een middelmatige bodemkwaliteit. Enerzijds willen we de landbouw 
economisch duurzamer maker door het bedrijf doordachter uit te bouwen, zoals reeds vermeld 
(toelichting 4 hierboven). Anderzijds willen we ook agro-ecologische en biologische methoden 
demonstreren om  kennis en kunde van duurzame landbouwtechnieken te verbreiden. Die hebben 
niet enkel voordelen op het vlak van (ecologische of economische) duurzaamheid maar maken 
landbouwbedrijven doorgaans ook veerkrachtiger voor externe risico’s zoals slechte 
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klimaatomstandigheden (droogte of net te veel regen op de verkeerde momenten) of overdreven 
schommelingen op markten van inputs en outputs. 
 
Het overheidsprogramma Twigire Umuhinsi biedt mogelijkheden (via door gemeenschappen 
beheerde farmers’ field schools, waaraan o.a. een digitale databank en leerplatform gekoppeld is) 
om experimenten proefondervindelijk te onderbouwen. De in september 2016 door MINAGRI 
gelanceerde “ICT for agriculture Strategy” is ook een opportuniteit waarvan de concrete 
mogelijkheden verder onderzocht moeten worden. 
Gezien het doelpubliek en met oog op duurzaamheid streven we naar initiatieven die zonder hoge 
investeringskosten toch economisch rendabel en eenvoudig toepasbaar zijn, en die tegelijkertijd de 
bodemkwaliteit verbeteren.  
 
Partner organisatie Rwanda Organic Agriculture Mouvement brengt haar expertise in om modellen 
van biologische landbouw op te zetten. INADES Formation en APROJUMAP hebben zelf uitgebreide 
ervaring met technieken afgeleid uit de agro-ecologie. We starten deze interventie op tamelijk 
kleine schaal maar bekijken mogelijkheden (o.a. door overleg met andere Belgische actoren actief 
binnen de sector, en in overleg met CCFD dat hierrond werkt met Rwandese partners) om dit uit te 
bouwen, bijvoorbeeld in samenwerking met onderzoeksinstellingen (zoals Permaculture Research 
Institute Kenya of SubAgro van de Universiteit van Montpellier). Via mechanismes van kapitalisatie 
en delen van ervaringen verspreiden we de goede praktijken. 
 
Veel huishoudens kiezen voor het beginnen met kleine veeteelt (geiten, biggen, konijnen) waarvoor 
de lokale partnerorganisaties toegang faciliteren tot veeartsen van de overheid of tot het netwerk 
van private veterinaire dienstverleners dat opgeleid en omkaderd wordt door DZG/VSF-B.  

6 Lokale overheden en overheidsdiensten (vooral op het districts- en sectorniveau) zijn sleutelactoren 
op het vlak van rurale ontwikkeling. Alle ontwikkelingsinitiatieven worden besproken op de z.g. 
“Joint Action Development Fora” waarin alle ontwikkelingsactoren in een district samen komen. 
Projecten moeten aansluiten bij de ontwikkelingsplannen op districtsniveau om erkend te worden.  
Het programma streeft ernaar dat niet alleen ontwikkelingsactoren maar ook de doelgroep haar 
stem hierin kan laten horen. Conceptueel werden de links al gemaakt in de planningsfase maar 
participatie van de bevolking bij deze initiatieven is in de praktijk nog erg beperkt. Via vorming en 
begeleiding van zowel de doelgroep als ambtenaren en verkozenen willen we dit versterken.  
 
De ervaring (bijvoorbeeld met de aanpak van integratie van de allerarmsten door APROJUMAP en 
bemiddeling en verzoening door AMI) leert dat een constructieve houding en concrete antwoorden 
op concrete uitdagingen van het district doorgaans goed onthaald worden. Er is bewust gekozen 
voor een kleine interventiezone om deze afstemming te kunnen realiseren (max. 3 
districtsoverheden waarmee moet worden samengewerkt). 
 
We gebruiken het concept “burgerzin” en “burgerschap” als inrijpoort. Het is op basis van een 
aantal rechten en plichten dat burgers mee kunnen werken aan de ontwikkeling in hun streek en het 
is aan de overheden om dat mee waar te maken. We gebruiken hiervoor het instrument van de 
« community score card » waarmee de bevolking de performantie van haar bestuur kan beoordelen, 
wat in verder verloop een belangrijk vertrekpunt vormt voor lokale dialogen. 

7 Boerenbewegingen hebben een belangrijke rol als belangenbehartiger (zie toelichting 8) en als 
dienstverlener voor haar leden. Het is een democratische beweging waarin de leden zelf de 
prioriteiten, strategieën en methodes zouden moeten bepalen om deze rol daadwerkelijk te 
vervullen.  
 
De goede ervaringen met partnerorganisatie FUCORIRWA (de nationale federatie van rijstboeren) 
leert ons dat via gerichte capaciteitsversterking op korte termijn meerwaarde gecreëerd kan worden 
voor leden (vb. betere prijsberekeningen, betere toegang tot betaalbare inputs, enz). Tegelijk leert 
de ervaring met de federatie van koffieboeren ons dat de beheerscapaciteiten bij 
boerenbewegingen ook vaak een uitdaging zijn, zeker in een sector met een complexe structuur. 
Door te werken op leiderschap, transparantie, goed bestuur én op mechanismes die slecht bestuur 
en fraude aanpakken kan er wel degelijk verschil gemaakt worden. We hebben contacten met een 
aantal boeren – ook in de regio van het streekprogramma – die biologische landbouw op de kaart 
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zetten door middel van certificering, uitwisseling, promotiebeurzen, marktverkenning en 
pilootprojecten.  
 
We willen boerenorganisaties ondersteuning bieden – rechtstreeks, en via INADES die binnen dit 
werkveld een jarenlange ervaring heeft met een sterke visie, capabel personeel en een degelijke set 
van instrumenten. Daarnaast zorgen de partners of andere NGA’s (bijvoorbeeld Entraide et 
Fraternité) waar mogelijk voor aansluiting van de basisgroepen uit het streekprogramma bij deze 
bewegingen. Op termijn overwegen we uitbreiding van het aantal bewegingen, dat we 
ondersteunen, in functie van het streekprogramma. Voor deze ondersteuning is er regelmatig 
afstemming met de Rwanda Cooperative Board (RCA), de overheidsdienst die de coöperatieve 
sector controleert en enigszins ondersteunt. Daarnaast organiseren we uitwisselingen met 
vergelijkbare programma’s in Rwanda en Burundi en zorgen we voor externe expertise (o.a. door 
Cera Coopburo) 

8 Een tweede sleutelrol van de boerenbeweging is belangenbehartiging. In de Rwandese context blijft 
het een uitdaging om debatten aan te gaan op punten die vragen stellen bij het centrale 
overheidsbeleid. Dit vraagt een zekere assertiviteit van civiele organisaties, een capaciteit die zich 
slechts langzaam en voorzichtig ontwikkelt. Ook in deze rol willen we de boerenbeweging 
versterken. Via een gerichte aanpak (zie onder) is dit mogelijk en de overheid heeft meermaals 
bewezen dat ze bereid is om het beleid bij te sturen en te verbeteren waar nodig. 
 
De externe evaluatie van het programma van Broederlijk Delen in Rwanda 2014-2016 (door de UCL) 
heeft duidelijk gewezen op de nood van een betere behartiging van de belangen van boeren. De 
eerste stap daarvoor is het uitbouwen van een gedeelde visie. Ook andere onderzoekers (cf. Van 
Damme, Barret et al. 2013) wijzen op de grote verdeeldheid van de betrokken organisaties en 
instanties rond die thematiek. Hun aanbeveling is om naast een gemeenschappelijke visie ook op 
inclusief beleidswerk te richten: samen met alle betrokkenen werken aan advocacy. De “Ronde Tafel 
Vrienden van BD” in Rwanda (informele groep van Rwandese experten die Broederlijk Delen 
adviseert aangaande het programma) heeft dit bevestigd en onderstreept dat soft advocacy het 
meest effectief is in de gegeven context: confrontatie vermijden en dialoog opzoeken. 
 
Een bekend pijnpunt van de Rwandese beleidsvoering is de top-down aanpak. Door op basis van 
onderzoeksresultaten en concrete ervaringen uit het streekprogramma stevige beleidsdossiers uit te 
werken trachten we vanuit de basis suggesties te geven voor beleidsverbeteringen rond landbouw 
en het beleidskader rond middenveld (vb. coöperaties en andere organisatievormen) ten gunste van 
onze doelgroep. De digitale ondersteuning van de Farmer Field Schools (databank voor de opvolging 
van experimenten) in het kader van het overheidsprogramma Twigire Umuhinsi biedt interessante 
opportuniteiten om bottom-up aanbevelingen te doen, doordat er veel gegevens beschikbaar zullen 
zijn. We trachten via externe expertise (SupAgro en PRIK, bijvoorbeeld) de onderzoeksresultaten en 
onze concrete ervaringen wetenschappelijk te omkaderen zodat onze argumenten krachtiger 
worden. 

9 De rol van Broederlijk Delen in dit programma is, naast de financiering van projecten, het versterken 
van de capaciteiten van partnerorganisaties  opdat zij het programma goed zouden kunnen 
uitvoeren en stapsgewijs de programmacyclus zelf kunnen dragen. Zo dragen we ook bij tot een 
sterkere Rwandese civiele samenleving.  
We doen eens om de 2 à 3 jaar organisatie analyses van onze partnerorganisaties en we werkten 
met alle organisaties al samen voordat dit programma van start ging. Hierdoor hebben we een 
tamelijk goed zicht op hun sterktes en zwaktes. We werken in de loop van het programma op de 
volgende aspecten: 

- Programmacoördinatie: 
o Opstart van het programma en progressief overdragen van de coördinatie naar de 

groep van partners 
o Netwerken met andere actoren 
o Harmoniseren van interventies met andere actoren (Belgische en andere, zie 6.6) 
o Monitoring & evaluatie van de realisatie van de veranderingstheorie op 

programma niveau 
- Capaciteitsversterking van partnerorganisaties (d.m.v. vormingen, trajectbegeleiding, 

opvolging, uitwisseling) rond ten minste de volgende thema’s: 
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o Werken met de aanpak van Veranderingstheorie 
o Transversale thema’s milieu en gender inbedden in alle aspecten van de 

programma- en projectcycli 
o Netwerken 
o Fondsenwerving 
o Experimenteren en innovatie (methodologisch, thematisch of technisch) in 

samenwerking met wetenschappelijke instellingen (vb. SupAgro, PRIK, CoopBuro) 
 
Door het introduceren van nieuwe aandachtspunten, methodes, perspectieven en door te bekijken 
wat er beter kan, dragen we bij aan het verbeteren van efficiëntie, doelmatigheid en duurzaamheid 
van de organisaties zodat ze de kwaliteit van hun werk t.a.v. de doelgroep continu kunnen 
verzekeren en verbeteren. 
Door de intensieve individuele opvolging van partners kunnen eventuele risico’s van slecht beheer 
snel gedetecteerd en bijgestuurd worden. Door ook sterk in te zetten op de samenwerking tussen 
partners en tussen derden en het programma verkleinen we het risico dat samenwerking 
problematisch zou worden (zie ook onder 5). 
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4. K07 RWANDA – ANALYSE VAN DE RISICO’S 
 
Het algemene risicobeleid van Broederlijk Delen wordt hier toegepast op het partnerland. We geven achtereenvolgens de analyse van de risico’s, de beheersmaatregelen 
en de opvolging. Bij evaluatie van de risico’s voor en na beheersmaatregelen, wordt de waarschijnlijkheid (WA) ingeschaald op 10, de impact (IM) op 10, en het risiconiveau 
(NIV) op 100 als het product van waarschijnlijkheid en impact. We beperken ons hier tot de externe factoren die een reëel risico vormen in het land. 

  Inschatting 
vóór 

maatregelen 

 Inschatting na 
maatregelen 

 

Nr Risico WA IM NIV Beheersmaatregelen WA IM NIV Verantwoordelijke en wijze van 
opvolging 

  UITVOERINGSRISICO                 

1 De ruimte die internationale NGO’s 
krijgen in Rwanda (in het algemeen, 
en specifiek Broederlijk Delen) 
verkleint . Concreet betekent dat 
Broederlijk Delen mogelijk geen 
toelating zou krijgen voor een lokale 
vertegenwoordiging  moeilijke 
toegang krijgt tot het land (visa 
verkrijgen bvb.) 

8 8 64 -  Weloverwogen externe communicatie 8 4 24 Door 
programmaverantwoordelijke 
(PV).  

-  Goede verankering in netwerken verzekeren (forum 
van internationale ngo’s, forum van Belgische actoren 
…) 

 

-  Versnelde verzelfstandiging van de 
programmacoördinatie 

  

-  Op voorhand: steeds delen en kapitaliseren van 
ervaringen door lokale vertegenwoordiger bij lokale 
vertegenwoordiger buurland en programma-
verantwoordelijke. Indien nodig meerdere missies 
door programma-verantwoordelijke en opvolging 
door lokale vertegenwoordiger van buurland 

  

-  Minder activiteiten capaciteitsversterking en de 
activiteiten die plaatsvinden zullen meer uitbesteed 
worden 

  

2 Bureaucratische en stroeve 
samenwerking met lokale overheden 

7 10 70 -  Transparant communiceren met overheden over de 
programmacyclus. 

3 6 18 Jaarlijkse ontmoetingen met de 
districtsautoriteiten door PV en/of 
LV Burundi. 
En ad hoc als partners melding 
maken van problemen of 
opportuniteiten 

-  Overheden nauw betrekken op bepaalde momenten 
in de programmacyclus (vb. bij het identificeren van 
bepaalde specifieke doelgroepen, evaluaties …) 

-  Bieden van participatie in capaciteitsversterking 
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-  Werken in overzichtelijke interventiezone (beperkt 
aantal districten) waardoor goede relaties 
onderhouden kunnen worden 

3 Zwak projectbeheer door 
partnerorganisaties 

4 7 28  -  Duidelijke contracten opstellen met daarin duidelijk 
de rol en verantwoordelijkheden van de betrokken 
partijen. 

3 3 9 Semestriële opvolging van de 
boekhouding door PB. Jaarlijkse 
externe audit. Extern begeleide 
organisatieanalyse (om de 2 à 3 
jaar). Bij gedeelde partners: 
opvolging i.s.m. andere nga’s. 
Jaarlijkse terrein- en 
kantoorbezoeken bij de 
partnerorganisaties, afgestemd op 
behoefte. Bij vermoedens van 
problemen intensievere opvolging 
organiseren 

-  Regelmatige opvolging (kantoor- en 
terreinbezoeken 

-  Externe audits 

-  Organisatieanalyse (1 keer per 2 à 3 jaar) 

-  Snel ingrijpen: verbetertraject met duidelijke 
mijlpalen en doortastende conclusies als de 
problemen niet opgelost worden 

4 De marge voor beleidswerk verkleint 8 7 56 -  In netwerkverband “soft advocacy” toepassen 
(constructieve dialoog) 

4 6 24 Door PV; door terreinbezoeken en 
via overlegplatformen (Centraal-
Afrika Overleg, Forum Belgische 
Actoren, GSK-opvolging) 
Continu op basis van 
gesignaleerde marges; daarnaast 
zeker als er een nieuw 
beleidstraject wordt opgestart 

-  Beleidsmakers van in het begin bij lobby- en 
advocacywerk betrekken 

-  Niet alleen werken maar in allianties of via 
netwerken 

5 Samenwerking met andere NGO's 
(complementariteit en synergie in 
het kader van het programma) 
verloopt moeizaam 

5 5 25 - Duidelijke Memorandums of Understanding 
uitwerken, waar nodig met duidelijkheid over de 
rollen, verwachtingen en verantwoordelijkheden van 
de betrokken partijen 

4 4 16 Door PV; door terreinbezoeken en 
via overlegplatformen (Centraal-
Afrika Overleg, Forum Belgische 
Actoren, GSK-opvolging) 
Bij elk bezoek van PV. En volgens 
de opvolgingskalender, 
opgenomen in de MoU. 

- regelmatige en transparante communicatie met alle 
betrokkenen 

- collectieve opvolging 

6 Abrupte wijzigingen van het 
beleidskader 

4 9 36 - regelmatige opvolging, ook via het INGO Forum en 
andere organisaties 

4 7 28 Door PV; door terreinbezoeken en 
via overlegplatformen (Centraal-
Afrika Overleg, Forum Belgische 
Actoren, GSK-opvolging) 
Continu, via overleg met partners 
en fora van actoren. 

- bespreken met partnerorganisaties 

- bij wijzigingen: in dialoog met andere organisaties 
die ook werkzaam zijn in dezelfde (getroffen) sector 
oplossingen uitwerken en bespreken met DGD. 
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  RISICO INZAKE MILIEU EN 
LANDBOUW 

                

7 Milieurisico’s (met name 
onverwachte droogte of excessieve 
neerslag) 

6 8 48 - agro-ecologische technieken en diversificatie 
promoten, die milieuschokken beter kunnen 
opvangen 

6 3 18 Door PV; door terreinbezoeken en 
via overlegplatformen (Centraal-
Afrika Overleg, Forum Belgische 
Actoren, GSK-opvolging) 
Preventief vanaf  projectopmaak. 
Bij noodsituaties: ad hoc overleg 
met betrokkenen 

- in noodsituaties: herbekijken van de projecten 

8 Onverwacht sterke volatiliteit van 
prijzen (van inputs of producten voor 
verkoop) 

4 7 28 - collectief onderhandelen met zakenpartners 
(leveranciers of klanten) 

3 5 15 Door PV; door terreinbezoeken en 
via overlegplatformen (Centraal-
Afrika Overleg, Forum Belgische 
Actoren, GSK-opvolging) 
Preventieve maatregelen worden 
opgevolgd vanaf de 
projectopmaak. 

- risicospreiding waardoor ook bij prijsvolatiliteit van 
één of enkele gewassen of producten, de huishoudens 
toch over genoeg blijven beschikken 

- afhankelijkheid van inputs verminderen door de 
lokale productie van compost en zaad- en/of 
plantgoed 

-Toegevoegde waardes realiseren door transformatie, 
certificering etc. 
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5. K07 RWANDA – VERWERKING VAN DE AANBEVELINGEN BIJ DE GSK 
 
 

aanbeveling Concrétiser les propositions de synergies et complémentarités au niveau des programmes, 
ou identifier les opportunités et les ouvertures qui existent pour les développer pendant 
l’exécution 

verwerking Onder 6.6 staat een systematisch overzicht van de samenwerkingen. In de 
Veranderingstheorie (3) worden ze ook vermeld en gesitueerd. 
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6. K07 RWANDA SPECIFIEKE DOELSTELLING 
 
6.1 K07 RWANDA – FICHE VAN DE DOELSTELLING 
 

objectif spécifique 2.500 ménages ruraux ont amélioré durablement  leurs conditions socio-économiques 
à travers une agriculture familiale respectueuse de l’environnement, une cohésion 
sociale renforcée, la promotion de la citoyenneté et  l’affiliation à des organisations 
paysannes renforcées 

specifieke 
doelstelling 

2.500 rurale huishoudens hebben hun sociaal-economische situatie duurzaam 
verbeterd door milieuvriendelijke familiale landbouw, versterkte sociale cohesie, 
verbeterde burgerzin en door aan te sluiten bij de boerenbeweging 

IATI identifier BE-BCE_KBO-0418088113-K07_RWANDA 

land RWANDA GSK RWANDA 

interventiegebieden NATIONAAL 

  Partners: INADES, FUCORIRWA, ROAM 

  STREEK ZUID-RWANDA 

  Partners: APROJUMAP, AMI, Duterimbere, CDJP, INADES, ROAM 

lokalisering Provincie Districten subnational  level 3 Lokaliteit 

STREEK ZUID-
RWANDA 

Sud Nyamagabe     

   Nyaruguru     

   Huye     

doelgroep Verarmde boerenfamilies in Zuid-Rwanda. Meer dan de helft van de directe doelgroep 
zijn vrouwen. 

begunstigden Directe doelgroep 2.500 huishoudens. Indirecte doelgroep geschat op 15.000 personen 
(leden van huishoudens) 

organisaties Doelstelling uitgevoerd door Broederlijk Delen. Voor de interactie in Komyuniti, zie 
Toelichting vooraf. Geen andere organisaties 

operationele kosten 1.446.449,37 euro 

policy markers milieu 1 goed bestuur 1 

  woestijnvorming 0 gezondheid van moeder 
en kind 

0 

  biodiversiteit 1 HIV/aids 0 

  klimaat aanpassing 1 kinderrechten 0 

  klimaat mitigatie 0 ontwikkeling van handel 0 

  gender 1   
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6.2 K07 RWANDA – BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN 
 

Indeling baseline jaar 3 jaar 5 Verificatie-bronnen 

STRATEGISCHE DOELEN GSK 

1 Contribuer à l’émergence d’une société civile légitime, indépendante, forte, compétente et redevable 

2 Contribuer à l’émergence d’institutions efficaces, redevables, responsables et ouvertes à tous (bonne 
gouvernance), en premier lieu au niveau des autorités décentralisés 

5 Renforcer l’agriculture familiale durable qui contribue à la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et une économie rurale solidaire 

6 Promouvoir l’avènement d’une société pacifique et inclusive, et contribuer au respect des droits humains 

SPECIFIEKE DOELSTELLING K07 RWANDA 

2500 rurale huishoudens hebben hun sociaal-economische situatie duurzaam verbeterd door milieuvriendelijke 
familiale landbouw, versterkte sociale cohesie, verbeterde burgerzin en door aan te sluiten bij de 
boerenbeweging 

Indicator 1. Aantal vrouwen en mannen rechtstreeks 
bereikt door het streekprogramma 

0 1000/ 800 1500/ 
1000 

Optelling 
projectverslagen 
partners 

Indicator 2. Aantal basisgroepen dat toegang vindt tot 
gangbare kredietinstellingen 

0 20 40 Optelling 
projectverslagen 
partners 

Indicator 3. Aantal boerenorganisaties waarvan de 
leden vinden dat het bestuur verbeterd is 

0 4 8 Optelling 
projectverslagen 
partners 

RESULTAAT 1 DUURZAME ECONOMISCHE INITIATIEVEN 

De begeleide huishoudens in Nyaruguru, Huye en Nyamagabe ontwikkelen duurzame en rendabele agrarische 
en andere economische activiteiten. 

BETROKKEN ACTOREN: PARTNERS INADES, ROAM, APROJUMAP, DUTERIMBERE. Andere: ADA, VSF, 
landbouwkundigen van de overheid 

Indicator 1. Aantal basisgroepen dat toegang vindt tot 
gangbare kredietinstellingen 

0 20 40 Optelling 
projectverslag 
partners 

Indicator 2. Aantal basisgroepen die investeren in 
activiteiten van duurzaam landbeheer 

0 10 20 Optelling 
projectverslag 
partners 

RESULTAAT 2 SOCIALE COHESIE 

De sociale cohesie is versterkt in bereikte gemeenschappen in Nyaruguru, Huye en Nyamagabe onder meer 
door behandeling van 2000 conflictgevallen 

BETROKKEN ACTOREN. PARTNERS: AMI, CDJP, APROJUMAP. Andere: LC, RCN, J&D, 11.11.11 

Indicator 1. Aantal allerarmsten dat één armoede-
klasse evolueert (vrouwen en mannen) 

0 50 (30v, 

20m) 
100 
(60v, 
40m) 

Projectverslag 
partners 

Indicator 2. Aantal opgeloste conflicten van huiselijk 
geweld, "cas précaires" en zaken die teruggaan op de 
genocide 

0 1000 2000 Register bij lokale 
autoriteiten en 
projectverslag 
partners 

RESULTAAT 3 BURGERSCHAP 

De betrokkenheid van burgers bij het lokaal bestuur is verbeterd. 

BETROKKEN ACTOREN. PARTNERS: CDJP, AMI, INADES. Andere: lokale overheden, 11.11.11 

Indicator 1. Score van de overheidsdiensten volgens 
de "Community Score Card" 

0 60% 80% Projectverslag 
partners en 
rapporten 
Community Score 
Card van de 
overheid 
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Indicator 2. Aantal onderwerpen afkomstig van 
basisorganisaties die op JADF besproken worden 

0 2 4 Projectverslag 
partners   

RESULTAAT 4 BOERENORGANISATIES 

Boerenorganisaties behartigen strategische belangen van hun leden en leveren hen vraaggestuurde diensten 

BETROKKEN ACTOREN. PARTNERS: INADES, FUCORIRWA, ROAM. Andere: Imbaraga, ACORD Rwanda, RCA, 
11.11.11, andere sectorfederaties 

Indicator 1. Aantal boerenorganisaties waarvan de 
leden vinden dat het bestuur verbeterd is 

0 4 8 Projectverslag 
partners op basis 
van bevraging 

Indicator 2. % leden dat tevreden is over de door 
boerenorganisaties geleverde diensten 

50% 70% 90% Projectverslag 
partners op basis 
van bevraging 

Indicator 3. Verhouding mannen/vrouwen bij vorige 
indicator 

50/50 50/50 50/50 Projectverslag 
partners 

RESULTAAT 5 CAPACITEITSVERSTERKING 

Sterke partners zijn in staat het programma te dragen en resultaatsgericht uit te voeren. 

BETROKKEN ACTOREN. Alle partnerorganisaties 

Indicator 1. Aantal partners dat de interne 
organisatie versterkt volgens de 5C-score 

0 4 7 Interne evaluatie 
door BD-team op 
basis van 5C-score 

Indicator 2. Mate waarin de partners de 
programmacoördinatie op zich nemen 

Partners 
verzekeren 
M&E van 
indicatoren 

Partners 
verzekeren 
M&E van ToC 

idem Interne evaluatie 
bij 
partnerbijeenkomst 

VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 

Het programma is voorbereid met de partnerorganisaties. De overlegstructuren met de partners zijn 
operationeel. Enige overblijvende voorafgaande voorwaarde is de beschikbaarheid van de financiering. 

TYPOLOGIE VAN DE ACTIVITEITEN 

GEZAMENLIJK PROGRAMMA EN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN VAN PARTNERS 

Gezamenlijke planning, opvolging, evaluatie en bijsturing van het programma door BD en partners. 
Gestructureerd partneroverleg middels seminaries en workshops. Opvolging ter plekke door lokale 
vertegenwoordiger Burundi en programmaverantwoordelijke. 

CAPACITEITSVERSTERKING VAN PARTNERS 

Bezoeken aan en advisering van partners. Organisatieanalyse en audits. Uittekenen van verbetertrajecten. 
Organisatie van vormingen en faciliteren van deelname aan vorming gegeven door anderen. Dit zal jaarlijks 
gebeuren door de programmaverantwoordelijke en de lokale vertegenwoordiger van Burundi. Tussentijdse 
opvolging, audits, analyses en ondersteuning gebeuren via lokale (of internationale) consultants of 
medewerkers van andere nga’s waar mogelijk (bvb. bij gedeelde partners) 

RECHTENVERZEKERING EN BELEIDSBEINVLOEDING 

Begeleiding van boerenorganisaties om hun rol als belangenverdediger beter te kunnen spelen. Ondersteunen 
van basisgroepen om beter hun stem te laten horen op fora van lokale ontwikkeling. Conflictbemiddeling en 
mogelijke maken van verzoening. 

ORGANISATIEVERSTERKING EN SOCIO-POLITIEKE PARTICIPATIE VAN DOELGROEPEN 

Oprichting en organisatieversterking van basisgroepen en boerenorganisaties. Linken van basisgroepen met 
unies en federaties. Versterken van de onderhandelingscapaciteit van basisgroepen en boerenorganisaties om 
hun belangen te verdedigen. Bevorderen van actief burgerschap en betrokkenheid van burgers bij het lokaal 
bestuur. Begeleiding bij sociale integratie van zeer arme huishoudens. 

VERBETERDE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN DOELGROEPEN 

Verbeteren van de landbouwproductie door duurzame familiale landbouw. Begeleiding bij ontwikkeling van 
ruraal ondernemerschap en inkomens-genererende activiteiten. Begeleiding van de allerarmsten om 
aansluiting te vinden bij socio-economische dynamieken. 
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6.3 K07 RWANDA – TABEL 4 OPERATIONELE KOSTEN 
 

1. PARTNERS

Investering       15.000,00       13.000,00       17.000,00       23.000,00       13.000,00            81.000,00 

Werking     126.546,00     166.107,00     158.929,60     145.832,00     143.774,40         741.189,00 

Personeel       90.020,00       91.000,00       85.000,00       85.000,00       83.000,00         434.020,00 

Totaal  231.566,00  270.107,00  260.929,60  253.832,00  239.774,40      1.256.209,00 

2,SAMENWERKINGEN

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal                   -                     -                     -                     -                     -                            -   

3. LOKAAL KANTOOR

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking       22.000,00       45.000,00       35.000,00       45.000,00       31.000,37         178.000,37 

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal     22.000,00     45.000,00     35.000,00     45.000,00     31.000,37         178.000,37 

4. HOOFDZETEL

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Personeel       12.240,00                    -                      -                      -                      -              12.240,00 

Totaal     12.240,00                   -                     -                     -                     -              12.240,00 

TOTAAL OK

Investering       15.000,00       13.000,00       17.000,00       23.000,00       13.000,00            81.000,00 

Werking     148.546,00     211.107,00     193.929,60     190.832,00     174.774,77         919.189,37 

Personeel     102.260,00       91.000,00       85.000,00       85.000,00       83.000,00         446.260,00 

Totaal  265.806,00  315.107,00  295.929,60  298.832,00  270.774,77      1.446.449,37 

totaal K07P01 AMI       68.268,00       75.000,00       75.000,00       70.000,00       70.000,00         358.268,00 

totaal K07P02 

APROJUMAP
      45.000,00       65.107,00       65.929,60       73.832,00       59.774,40         309.643,00 

totaal K07P03 

DUTERIMBERE
      42.024,00       55.000,00       50.000,00       50.000,00       50.000,00         247.024,00 

totaal K07P04 

FUCORIRWA
      10.004,00       10.000,00                    -                      -                      -              20.004,00 

totaal K07P05 

INADES RWANDA
      66.270,00       65.000,00       70.000,00       60.000,00       60.000,00         321.270,00 

                         -   

                         -   

                         -   

                         -   

                         -   

Total Partners :  231.566,00  270.107,00  260.929,60  253.832,00  239.774,40      1.256.209,00 

Total samenwerking 

1

totaal 

samenwerkingen

Investering     15.000,00     13.000,00     17.000,00     23.000,00     13.000,00            81.000,00 

Werking  148.546,00  211.107,00  193.929,60  190.832,00  174.774,77         919.189,37 

Personeel  102.260,00     91.000,00     85.000,00     85.000,00     83.000,00         446.260,00 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 265.806,00        315.107,00        295.929,60        298.832,00        270.774,77        1.446.449,37              

Investering

Werking

Personeel

Totaal STUDIO GLOBO

2017 2018 2019 2020 2021  Algemeen Totaal 

Operationele kosten Broederlijk Delen

Partners

Samenwerkingen

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK RWANDA K07 Rwanda - BROEDERLIJK DELEN

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK RWANDA K07 Rwanda - STUDIO GLOBO
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6.4 K07 RWANDA – MOTIVATIE TEN AANZIEN VAN DE DAC-CRITERIA 
 
In Rwanda is er een informele groep van lokale experts rurale ontwikkeling, vertrouwd met Broederlijk Delen 
en het Rwandese middenveld die als klankbord dient. 1 à 2 maal per jaar komt de groep samen en fungeert als 
klankbord om de relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie en duurzaamheid van de programmacyclus kritisch te 
evalueren. 
 
6.4.1 K07 RWANDA – Beschrijving van de relevantie 
 
Het programma in Rwanda sluit aan bij de Wet op de Internationale Samenwerking en meer bepaald Art. 3: 
“De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft de duurzame menselijke ontwikkeling als algemene 
doelstelling en onderneemt daartoe acties die bijdragen tot duurzame en inclusieve economische groei voor 
een verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in de ontwikkelingslanden en tot hun sociaal-
economische en sociaal-culturele ontwikkeling, teneinde de armoede, uitsluiting en ongelijkheid uit te bannen. 
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking beoogt in dit kader eveneens de capaciteit van de partners inzake 
ontwikkeling op alle niveaus te versterken”. Het programma draagt bij tot het prioritaire thema 
maatschappijopbouw (Art 11 § 1). 
 
De externe evaluatie van het DGD-programma 2014-2016 (door de Université Catholique de Louvain, 2015) 
bevestigde de relevantie van de thema’s duurzame familiale landbouw (met een politiek luik) en sociale 
cohesie voor het programma van Broederlijk Delen.  
 
In de toelichting van de veranderingstheorie (3) belichten we een aantal facetten i.v.m. relevantie (bijvoorbeeld 
de afstemming op de specifieke context). In wat volgt geven we aan hoe dit programma zich inschrijft in het 
GSK. 
 
In dit streekprogramma werken we op verschillende vlakken: duurzame economische ontwikkeling binnen en 
buiten de landbouwsector, sociale cohesie en burgerschap. Dit zijn de thema’s waarvan de externe evaluatie 
van het programma 2014-2016 de pertinentie als prioritair aanduidde. 
Het streekprogramma in Nyaruguru, Huye en Nyamagabe schrijft zich via deze drie resultaten in bij de volgende 
strategische doelen van het GSK: 

- « 5 Renforcer l’agriculture familiale durable qui contribue à la souveraineté alimentaire, la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et une économie rurale solidaire ». Onze focus ligt iets breder dan enkel 
familiale landbouw; het programma focust op duurzame economische initiatieven, maar het overgrote 
deel ervan is gesitueerd in of gelieerd aan de landbouwsector.  

- « 6 Promouvoir l’avènement d’une société pacifique et inclusive, et contribuer au respect des droits 
humains » ; dit wordt geconcretiseerd onder het resultaat sociale cohesie. 

- « 2 Contribuer à l’émergence d’institutions efficaces, redevables, responsables et ouvertes à tous 
(bonne gouvernance), en premier lieu au niveau des autorités décentralisés » ; hieraan is onze bijdrage 
eerder beperkt; het gaat concreet om het stimuleren van een beter begrip van rechten en plichten, 
verbeteren van de dialoog tussen gedecentraliseerde overheden en basisgroepen en het verstreken 
van capaciteiten rond milieu van de overheidsdiensten die betrokken zijn bij landbouw (via noties en 
technieken van agro-ecologie en biolandbouw, in pilootprojecten). 

 
Het resultaat op nationaal niveau en het resultaat rond capaciteitsversterking schrijven zich in in :  

- « 1 Contribuer à l’émergence d’une société civile légitime, indépendante, forte, compétente et 
redevable » dit doen we op twee niveaus: door te werken aan sterkere boerenbewegingen (resultaat 
op nationaal niveau) en door het versterken van de lokale partnerorganisaties (resultaat 
capaciteitsversterking) 

- « 7 Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la recherche et stimuler 
l’innovation par le renforcement des capacités locales, afin de contribuer au développement ». Dit 
concretiseren we d.m.v. pilootprojecten rond agro-ecologische technieken in landbouw en biologische 
landbouw, in de eerste plaats maar ook eventueel i.v.m. organisatievormen. 

 
Tot slot haken we in het programma in op enkele beleidsprioriteiten van DGD: gender en milieu zijn als 
transversale thema’s opgenomen in de resultaten, net als de rechtenbenadering. Het beleid van Broederlijk 
Delen mbt familiale landbouw sluit aan op de landbouw strategienota van DGD.  
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6.4.2 K07 RWANDA – Beschrijving van de doeltreffendheid 
 
Broederlijk Delen werkt met een aantal partnerorganisaties waarmee eerder samengewerkt is. De focus van dit 
programma werd verscherpt met oog op het verbeteren van de doeltreffendheid. Ten eerste werd de 
interventiezone beter afgebakend, ten tweede werden de hoofdthema’s (resultaten en onderliggende result 
chains) beter gedefinieerd. De partnerorganisaties hebben stuk voor stuk jarenlange ervaring op hun domein. 
Ze zijn in staat om realistische projecten uit te werken binnen dit programmakader. 
 
Het programma draagt bij aan verschillende benaderingen van het GSK. Op het niveau van het 
streekprogramma in Nyaruguru, Nyamagabe en Huye: 

- We promoten landbouw als duurzame economische activiteit voor huishoudens (5A); gezien de 
limieten aan de operationele capaciteiten van onze partnerorganisaties op dit vlak beperken we dit tot 
enerzijds het opzetten van pilootprojecten, om lessen te trekken en goede praktijken weer verder te 
promoten bij de bredere doelgroep, maar ook via andere NGO’s. Indien mogelijk ook via 
onderzoeksinstellingen (1F en 7C) en via de overheidsdiensten bevoegd voor landbouw (2A en 2H) 
door initiatieven in te bedden in de bestaande Farmers’ Field Schools. We doen dit vanuit agro-
ecologisch perspectief op huishoudniveau waarbij ecologische duurzaamheid en milieu centraal staan 
(5F) o.a. door te werken op gewasdiversificatie en bodemkwaliteit. Anderzijds verwijzen we ook door 
naar andere organisaties, met name de veterinaire service providers die begeleid worden door VSF, 
voor wat betreft technische kwesties rond veeteelt.  

- De interventies van AMI en CDJP rond verzoening en bemiddeling (versterken van capaciteiten van 
mensen om tot verzoening te komen en in conflicten te bemiddelen; begeleiden van mensen met 
trauma’s; begeleiden van gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt; bemiddelen bij uitvoering van 
gerechtsuitspraken (zaken vooral rond landrechten) en specifieke aandacht daarbij voor gender (2H) 
zijn concrete invullingen van de benaderingen rond promotie van een vredescultuur (6A) en dragen bij 
tot verschillende vormen van transitional justice (6I). Afstemming en uitwisseling met enerzijds RCN 
J&D en Louvain Cooperation in Rwanda en anderzijds met gelijkaardige Broederlijk Delen 
programma’s in andere landen (met name Palestina, Burundi en Colombia) (1G) dragen bij tot het 
optimaliseren van deze interventies. 

- Het resultaat rond burgerschap op streekniveau maakt de doelgroep via vormingen, sensibilisering 
rond rechten en plichten (2E) en coaching sterker om in  dialoog te gaan met lokale overheden maar 
ook via de Joint Action Development Forums op districtsniveau (2F); waardoor hun stem meegenomen 
kan worden in bijvoorbeeld de ontwikkelingsplannen op districtsniveau (5K). Op die manier 
verbeteren we de communicatie tussen de basisorganisaties en de overheden (1D) en maken we de 
meerwaarde van die basisorganisaties duidelijk, voor lokale ontwikkeling (1J). 

 
Het nationale luik focust in de eerste plaats op een versterkte boerenbeweging: 

- Via vormingen rond leiderschap, good governance en versterken van interne organisatie dragen we bij 
aan benadering 1A. Door de focus te leggen op het zoeken naar opportuniteiten, ze te analyseren en 
hun werking af te stemmen op de noden en vragen van hun leden, werken we mee aan benadering 5D 

- Door samen een visie uit te werken rond beleidswerk, degelijke dossiers uit te werken (i.s.m. anderen, 
waaronder onderzoeksinstellingen zie 1F) en die dossiers te bepleiten concretiseren we benadering 
1B. De dossiers worden deels opgebouwd op basis van de concrete praktijken in het streekprogramma 
en dienen ter promotie van een duurzame familiale landbouw (5C) 

 
Via capaciteitsversterking van de partnerorganisaties: 

- Door regelmatige bezoeken aan de organisaties, organisatieanalyses, audits, gerichte vormingen en 
begeleiding, uitwisseling in binnen- en buitenland (1G) versterken we lokale partnerorganisaties (1A 
en 1B). In de loop van dit programma zal er onder andere specifieke aandacht zijn voor het zich eigen 
maken van de veranderingstheorie, monitoring & evaluatie en verder introduceren van de Rights 
Based Approach to Development (6F en 1H) 

- De samenwerking tussen de verschillende lokale partnerorganisaties in een coherent programma, 
waarvoor ze mede verantwoordelijkheid dragen concretiseren we (1C). 

- Transversale thema’s gender en milieu worden steeds meegenomen doorheen de programma- en 
projectcyclus (via specifieke aandacht in analyses, planningsformats, monitoring & evaluatie) (1H) 
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- Via andere nga’s, met name ook via 11.11.11 promoten we het belang van een middenveld dat 
voldoende ruimte krijgt (1J), via het Centraal-Afrika Overleg en het overleg van Belgische nga’s. 

 
Transversale thema’s: 

- Aandacht voor gender wordt verzekerd door bij de selectie van de doelgroep specifieke aandacht te 
hebben voor vrouwen (minstens 50% van de doelgroep); het wordt meegenomen in alle stappen van 
de project- en programmacyclus (in de analyse, planningsformats, monitoring & evaluatie) en er zijn 
specifieke interventies gericht op ondernemerschap voor vrouwen en huiselijk geweld jegens 
vrouwen. 

- Milieu is een sleutelonderdeel van de visie op landbouw die we promoten via agro-ecologische 
technieken en biologische landbouw in het streekprogramma. 

 
De groep van partners monitort de programmacyclus en stuurt bij waar nodig met oog op het verbeteren van 
de doeltreffendheid.  
 
6.4.3 K07 RWANDA – Beschrijving van de duurzaamheid 
 
De duurzaamheidsstrategie van Broederlijk Delen wordt samengevat onder het label “FIETS plus exit” 
(Financiële, Institutionele, Ecologische, Technische en Sociale duurzaamheid). 
 

IMPACT 
We beogen een waardiger leven voor 2500 huishoudens. Creëren van economische alternatieven staat daarbij 
voorop. Maar om dit mogelijk te maken werken we aan een cruciale basisvoorwaarde: sociale cohesie. 
Daarnaast versterken we organisaties en basisbewegingen om deze verandering zelf te dragen en belangen te 
verdedigen zodat de verandering ook op politiek niveau verankerd kan worden, wat tot een breder effect 
leidt.  Het luik sociale cohesie heeft een voorbeeldfunctie in de regio en ook daarbuiten, zelfs internationaal. 
Op die manieren kunnen we de verhoopte impact genereren. 

FINANCIELE DUURZAAMHEID 
Bij partnerorganisaties van het type federaties en/of coöperaties van producentengroepen, die mede 
gefinancierd worden door ledenorganisaties en/of zelf een commerciële tak hebben, kan de ontwikkeling van 
de partnerorganisatie leiden tot progressieve financiële autonomie, zoals bij FUCORIRWA en bij ROAM. Bij 
FUCORIRWA is de financiële verzelfstandiging ingezet in het programma 2014-2016. We voorzien nog een 
beperkte steun voor twee jaar en daarna zal de organisatie financieel autonoom zijn. 
Bij partners die lokale NGO’s zijn en diensten verlenen aan reeds ontwikkelde basisorganisaties, werken we 
eraan dat deze basisorganisaties zelf gaan bijdragen in de kost van de interventies en wordt er waar mogelijk 
gewerkt met een eigen inbreng van de basisgroepen (vb. de groepen die begeleid worden door Duterimbere 
sparen zelf het beginkapitaal voor micro-projecten bij elkaar).  
 
Broederlijk Delen faciliteert toegang van partners tot lokale subsidiëring of andere financiering, waar dit 
mogelijk is. In regel zal Broederlijk Delen de financiering van een partner stopzetten als deze niet meer 
betekenisvol is in het totale budget van een partner. De ondersteunde partners zijn dus organisaties waarvan 
de sociale functie en meerwaarde enerzijds niet toelaat om de werking door eigen inkomsten te bekostigen, 
anderzijds ondersteuning verdienen door de gemeenschap, inclusief door de internationale civiele 
samenleving. In de mate dat de socio-economische situatie van doelgroepen verbetert, impliceert dit 
financiële duurzaamheid.  

INSTITUTIONELE DUURZAAMHEID 
Met de capaciteitsversterking van partnerorganisaties (zie ook toelichting 9 bij de veranderingstheorie) wordt 
institutionele duurzaamheid beoogd en algemener de versterking van de civiele samenleving. Het gaat zowel 
over beheers- en financieel-administratieve capaciteiten als over leiderschap en soft skills, volgens het “5 
Capacities” model (zie vrije bijlage bij het Komyuniti programma). Een deel van de institutionele versterking 
verloopt via de gemeenschappelijke activiteiten en de gemeenschappelijke planning, uitvoering en opvolging 
van het programma. Daarnaast wordt gewerkt op onderlinge uitwisseling van kennis en kwaliteiten binnen het 
programma en op basis van synergiën met andere programma’s.  
 
Een sterke civiele samenleving garandeert dat de ondersteuning en de belangen van de doelgroepen blijvend 
behartigd worden, en dat door socio-politieke beïnvloeding toegewerkt kan worden naar inclusieve 
ontwikkeling.  
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ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 
De bevordering van duurzame, zo mogelijk agro-ecologische landbouw, en de duurzame omgang met de 
natuurlijke hulpbronnen, inclusief het toepassen van herstelmaatregelen, maken integraal deel uit van het 
beleid familiale landbouw van Broederlijk Delen. Binnen de Rwandese context is het niet evident om agro-
ecologische technologieën te bevorderen, maar op basis van concrete resultaten zal de grote meerwaarde van 
duurzame landbouw wel in het directe werkingsgebied van het programma gepromoot kunnen worden. 
Partners als INADES en APROJUMAP en ROAM hebben ook de nodige deskundigheid om de juiste technieken 
in te voeren en interessante pilootprojecten op te zetten. We bekijken ook de mogelijkheden om dit te 
flankeren met externe, gespecialiseerde input, vb. door samenwerking met onderzoeksinstellingen of externe 
experten, om de kwaliteit te verbeteren en aan innovatie te doen. 
Milieubehoud is in die zin niet enkel een transversaal thema, maar een intrinsieke dimensie van de resultaten 
inzake rurale ontwikkeling. Met name in resultaat 1 staat deze ecologische duurzaamheid erg centraal. 

TECHNISCHE DUURZAAMHEID 
Een deel van de capaciteitsversterking betreft de inbreng van specifieke technische competenties, zoals voor 
agro-ecologie, en dan verzekeren we de kennisopbouw van het personeelsteam van de partnerorganisaties. 
Wat betreft de vorming van doelgroepen, we zien er op toe dat die leidt naar effectieve competenties van de 
gevormde personen. Het vormingsniveau van de doelgroep is over het algemeen zeer laag, maar met 
aangepaste modules en met kwalitatieve en kwantitatieve begeleiding kan een acceptabel niveau van 
zelfredzaamheid bereikt worden. Daarnaast is het zeer belangrijk dat een niveau van zelfbewustzijn bereikt 
wordt (zie sociale duurzaamheid) waarmee de doelgroep voldoende assertief is om buiten of na afloop van 
het programma toegang te zoeken tot noodzakelijke diensten. 

SOCIALE DUURZAAMHEID 
Eigen aan de aanpak van Broederlijk Delen is dat we economische rurale ontwikkeling nooit geïsoleerd 
benaderen, maar kaderen in samenlevingsopbouw. In arme, rurale gemeenschappen vormt het lokale en 
horizontale netwerk het belangrijkste sociale kapitaal wat cruciaal voor verdere ontwikkeling. We investeren 
tegelijk in de organisatie-ontwikkeling van doelgroep organisaties en in een bloeiend gemeenschapsleven, en 
het realiseren hiervan achten we bepalend voor het succes.  
 
Tot de beoogde sociale ontwikkeling behoort in Rwanda vooral het herstellen en bevorderingen van sociale 
cohesie (zie resultaat 2), het engageren van socio-politieke participatie van doelgroepen in het dorps- en 
districtsbestuur (zie resultaat 3), en de bevordering van hun rechten en belangen op lokaal en nationaal 
niveau (zie resultaat 4 en 5). Op deze manier wordt de verbeterde sociale cohesie direct ten dienste gesteld 
van het algemene belang, wat vice versa de motivatie van de doelgroep versterkt (maatschappelijk 
bewustzijn). Bevordering van gendergelijkheid en betrokkenheid van jongeren in rurale ontwikkeling vormen 
een transversale as.  

EXITSTRATEGIE 
Verschillende partners hebben verschillende interventies met eigen exitscenario’s ten aanzien van de 
doelgroep. Een aantal partners (zoals AMI en APROJUMAP) starten processen op met de doelgroep (rond 
respectievelijk verzoening en inclusie van allerarmsten), wat intensief begint maar gedurende een traject van 
2 à 4 jaar wordt geëxtensiveerd en afgerond. Voor bepaalde groepen is geen verdere interventie nodig, met 
anderen kan een volgende stap gezet worden richting economische ontwikkeling waarbij een partner wordt 
ingeschakeld overnemen. Zo neemt Duterimbere een aantal AMI-groepen over binnen het kader van dit 
programma, om met hen te werken rond economische initiatieven. Een aantal groepen die binnen dit 
programma “afstuderen” bij APROJUMAP krijgen verdere opvolging binnen het programma van Entraide & 
Fraternité. In de Rwandese context worden banden met instanties en doelgroepen doorgaans ook vastgelegd 
in prestatiecontracten waarbij duidelijk bepaald wordt wat van wie verwacht mag worden en hoe en wanneer 
de contracten aflopen. 
 
In dit programma is een exit voorzien van FUCORIRWA. De organisatie werd in het programma ’14-’16 
ondersteund. De organisatie genereert inmiddels eigen inkomsten en is institutioneel sterker geworden. We 
voorzien nog een kleine steun gedurende twee jaar, waarna de organisatie financieel autonoom zal zijn. 
Het streekprogramma in het Zuiden van het land krijgt vorm tijdens deze programmaperiode, en is 
momenteel voorzien voor 5 jaar. Bij de tussentijdse evaluatie in 2019 zal bekeken worden hoe we verder 
zullen werken: welke elementen en organisaties al dan niet uit gefaseerd moeten worden. 
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6.4.4 K07 RWANDA – Beschrijving van de doelmatigheid 
 
Broederlijk Delen tracht de schaarse middelen zo strategisch en zorgzaam mogelijk in te zetten en past dit 
principe ook toe bij de beleidsdialoog met de partnerorganisaties en de financiële opvolging van hun acties. 

 
PERSONELE SAMENWERKING 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
Zoals aangegeven in de inleidende toelichting bij het aangepaste programma wordt er geen lokale  meer 
vertegenwoordiger voorzien.  

VRIJWILLIGERS 
Vrijwilligers worden ingezet voor vast omlijnde taken van capaciteitsversterking van partnerorganisaties, op 
basis van hun expertise, voor de duur van enkele maanden tot een jaar. Vrijwilligers vertegenwoordigen de 
beweging Broederlijk Delen en vervullen steeds ook een brugfunctie naar de werking in België 

 
VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING OPERATIONELE KOSTEN 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER (enkel eerste drie maanden van 2017) 
De verloning van lokale vertegenwoordiger past in het algemene personeelsbeleid van Broederlijk Delen. De 
personeelskost wordt begroot op basis van de gemiddelde kost per persoonsmaand van lokale 
vertegenwoordigers in de jaren 2015-2016, met een jaarlijkse indexering van 1%. De werkingskosten betreffen 
bureelkosten, communicatie, verplaatsingen en veldwerkkosten. Er worden geen grote investeringen voorzien 
voor de lokale vertegenwoordiger. 

GROEPSWERK  
De actie Groepswerk betreft de werkingskosten voor het organiseren van partnerseminaries, vorming van 
medewerkers van partnerorganisaties, facilitering van deelname aan vormingen georganiseerd door derden, 
en uitwisselings- en leerbezoeken tussen partnerorganisaties en tussen doelgroepenorganisaties. Het gaat hier 
over de interne synergie  en complementariteit binnen het programma. 
 
Daarnaast voorzien we op dit budget in twee jaren ook extra ruimte voor internationale uitwisseling rond 
agro-ecologie en de coöperatieve beweging enerzijds en anderzijds voorzien we externe ondersteuning voor 
de uitwerking van onderzoek, experimenteren en kapitaliseren. Daarvoor is reeds ervaring opgedaan in de 
samenwerking met SupAgro van de Universiteit van Montpellier (die in het kader van het programma Burundi 
ook enkele personeelsleden van Rwandese partnerorganisaties konden vormen). Deze ondersteuning is duur 
maar betekent een grote meerwaarde door enerzijds de wetenschappelijke kwaliteit die aan het werk wordt 
toegevoegd en anderzijds de pedagogische kwaliteiten waardoor partnerorganisaties er snel zelf mee aan de 
slag kunnen. 
 
Bij vormings- en uitwisselingsactiviteiten worden steeds anderen betrokken: Broederlijk Delen-programma’s in 
de buurlanden en andere organisaties, al dan niet betrokken bij het GSK om activiteiten samen op te zetten of 
deelnemers toe te laten op elkaars activiteiten zodat dubbel werk vermeden wordt. 

INVESTERINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
Investeringskosten van partners zijn relatief laag. Het gaat om gemiddeld 4% van hun budget. Het gaat met 
name om de aankoop van ICT-materiaal (computer, printer …), kantoormiddelen, en enkele motorfietsen. 

WERKINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
Werkingskosten vormen het gros van de kosten, gemiddeld 54% (variërend tussen 40% en 58%). Het gaat om 
kantoorkosten (huur, elektriciteit, water …) transportkosten, aankoop van materialen gelinkt aan het interne 
functioneren van de organisatie enerzijds, en anderzijds kosten voor trainingen, bijeenkomsten, 
landbouwmaterialen, voorlichtingsmaterialen enz. om de activiteiten voor en door de doelgroep te realiseren. 
Functioneringskosten, vooral deze verbonden aan het kantoor en andere overheadkosten, is er ook 
afstemming met andere donoren zodat duidelijk is wie bijdraagt aan welke kosten. 

PERSONEELSKOSTEN VAN PARTNERS 
Gezien de aard van het werk (begeleiden, vormen …) vormt personeel procentueel vaak ook een grote kost. 
Afhankelijk van de partnerorganisatie schommelt dit tussen de 35% en de 60% (gemiddeld 42%). Het 
programma betaalt het personeel dat vrijgesteld is voor de uitvoering van projecten binnen het kader van het 
programma en bij de meeste organisaties ook een deel van de organisatiekosten (coördinatie, boekhouding, 
administratie). Er wordt steeds gestreefd naar afstemming met andere donoren van eenzelfde organisatie. 

 



K07 Rwanda, pagina 26 
 

6.5 K07 RWANDA – BESCHRIJVING VAN DE PARTNERSCHAPSSTRATEGIE 
 
 

TYPE PARTNERS 
De groep van partners in Rwanda bestaat uit 6 lokale organisaties die elk hun eigen expertise en 
werkmethodes hebben. Het gehele collectief biedt een capaciteitspalet dat mooi aansluit bij de problematiek 
in het werkingsgebied. De achtergrond en organisatiestructuur is anders per partner. 

- Ledenorganisaties in de landbouwsector: 1, FUCORIRWA en ROAM, respectievelijk werkzaam in de 
rijstsector en de biologische landbouw. 

- Nationale niet-gouvernementele service providers: 2, INADES en Duterimbere, van wie de eerste een 
lokale afdeling is van een Afrikaans netwerk in 10 landen, gericht op plattelandsontwikkeling. De 
tweede is een service provider in de financiële sector gelinkt aan een erkende micro-
financieringsorganisatie met dezelfde naam. 

- Lokale niet-gouvernementele organisaties: 2, AMI en APROJUMAP, van wie de eerste haar eigen 
filosofie en aanpak heeft ontwikkeld op het vlak van promotie van vreedzaam samenleven, en de 
tweede de filosofie van de ATD 4 monde volgt ter bestrijding van extreme armoede. 

- Kerkelijke commissie: 1, CDJP, promotie van vrede en rechtvaardigheid, onderdeel van een landelijk 
en wereldwijd netwerk van commissies rechtvaardigheid en vrede. 

COHERENTIE VAN HUN SELECTIE IN FUNCTIE VAN PROGRAMMA EN GSK 
Het partnerbestand is licht bijgestuurd in de aanloop van het nieuwe programma. In de visie-oefening over 
familiale agro-ecologische landbouw (door Broederlijk Delen en partners, in 2015), op aanraden van externe 
experten en doorheen het GSK-proces werd landbouw breed ingevuld: landbouw als onderdeel van rurale 
economie, de nood aan goede structuren (boerenbewegingen om belangen te kunnen verdedigen) en 
onderzoeks- en andere instellingen. Duterimbere werd opgenomen in het partnerbestand vanwege hun 
expertise i.v.m. rurale economische ontwikkeling, en hun specifieke aanpak met vrouwen. En we gingen een 
partnerschap aan met ROAM, de beweging voor de promotie van bio-landbouw in Rwanda. Die samenwerking 
moest weliswaar vroegtijdig worden stopgezet omwille van interne problemen in de organisatie. Voor alle 
partners werd de rol geherdefinieerd in het kader van het nieuwe programma en in lijn met het GSK.  
In dat kader werden ook de budgettaire verhoudingen van de partners aangepast binnen het programma. 
INADES krijgt een kleiner budget, AMI een groter; het budget van APROJUMAP werd afgestemd met het 
budget dat ADA en Entraide & Fraternité ter beschikking zullen stellen aan de organisatie. De steun aan 
FUCORIRWA werd terug geschroefd en wordt stopgezet na nog twee jaar, omdat ze dan in principe zelfstandig 
zullen zijn. 
 
De partners zijn erkende en gerenommeerde organisaties die elk beschikken over een waardevol netwerk, 
d.w.z. dat er een goede verstandhouding is met ontwikkelingspartners zoals de autoriteiten, collega-NGO’s, 
onafhankelijke specialisten, private sector, onderwijsinstellingen etc., op lokaal en deels ook op nationaal 
niveau. Het programma heeft  sociale en agrarische nevendoelstellingen welke vragen om een vrij breed scala 
aan kennis en capaciteiten. De geselecteerde partners zijn als leden van de civiele samenleving tegelijkertijd 
doelgroep van het programma, daar waar het focust op het versterken van die maatschappelijke organisaties, 
als uitvoerders en promotoren van een onafhankelijke, zelfbewuste en verantwoordelijke civiele samenleving. 

GROEPERING IN (STREEK)PROGRAMMA’S 
Het programma in Rwanda focust op één concentratiezone in het zuiden van het land, welke uit drie districten 
bestaat. Binnen deze districten worden in overleg met de lokale autoriteiten enkele specifieke sectoren 
(administratieve unit van enkele dorpen) geselecteerd waarbinnen interventies zullen plaatsvinden. Met 
uitzondering van FUCORIRWA hebben alle partners activiteiten in de concentratiezone. Vier partners (AMI, 
APROJUMAP, CDJP en Duterimbere) werken uitsluitend in deze zone, terwijl Inades Formation zowel in de 
zone als op nationaal niveau activiteiten ontwikkelt. Deze organisaties maken de link tussen de ervaringen en 
informatie gebaseerd op interventies in 3 districten met een (nationale) lobby voor het bevorderen van 
familiale landbouw. 

AANTAL PARTNERS 
6, met ruimte op basis van inzet van eigen middelen van Broederlijk Delen om een nieuwe partner te 
selecteren indien de ontwikkelingen binnen het programma daartoe zouden vragen. FUCORIRWA wordt uit 
gefaseerd op 2 jaar tijd. In geval van moeilijke beheersbaarheid (zonder lokale vertegenwoordiger in Kigali) 
zullen partnerschappen eventueel ook stopgezet worden. 

GESTRUCTUREERD PARTNEROVERLEG EN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN 
De partnerorganisaties zijn reeds gewend aan regelmatige uitwisseling (3-4x per jaar) over de voortgang van 
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hun projecten in samenwerking met Broederlijk Delen. Deze bijeenkomsten zijn tegelijkertijd aanleiding om 
een specifiek thema of probleem te bestuderen wat door de partners of door Broederlijk Delen wordt 
aangedragen. Indien gewenst kunnen thematische experts uitgenodigd worden om het sessie inhoudelijk te 
versterken. De lokale vertegenwoordiger van Burundi organiseert semestriële bijeenkomsten. De partners 
komen trimestrieel samen. De agenda van elk overleg wordt opgemaakt in samenspraak met de 
programmaverantwoordelijke. 
 
In het programma ‘17-‘21 is de vrijblijvendheid van uitwisseling omgezet in een toenemend niveau van 
verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk behalen van de programmaresultaten. Hiertoe worden MoU’s 
getekend en afspraken vastgelegd over gedeelde doelstellingen en ieders bijdrage hierin. Een van de 
activiteiten is het organiseren van gezamenlijke planningen en monitoring. Vooral het laatste is niet alleen een 
moment van uitwisseling en leren maar er valt zeker ook een stuk besparing te behalen in de vorm van tijd en, 
niet onbelangrijk, belasting van leden van de doelgroep. 
 
Uit de groep van partners wordt een klein comité samengesteld dat verantwoording aflegt en communiceert 
over het programma naar de hele groep. Dit comité zal gedurende de looptijd van het programma van 
samenstelling wisselen om zowel verantwoordelijkheden gelijkmatig te verdelen alsook de leereffecten te 
optimaliseren. 

DIALOOG MET EN OPVOLGING VAN INDIVIDUELE PARTNERS 
Broederlijk Delen bezoekt de partners minstens één maal per jaar. Dit gebeurt door hetzij de 
programmaverantwoordelijke, hetzij de lokale vertegenwoordiger Burundi. Deze missies zijn in de eerste 
plaats van strategisch van aard, indien nodig worden ook concrete pijnpunten besproken. Daarnaast zorgen 
we via andere Belgische nga’s voor indirecte opvolging van gemeenschappelijke partners (AMI via 11.11.11 en 
RCN; APROJUMAP via ADA). We organiseren gericht opvolging van het financieel beheer van partners (vb. 
externe audit door dezelfde consultant bij AMI, APROJUMAP en CDJP). 
Voor concrete opvolging van pijnpunten of regelmatige analyse van de partnerorganisaties doen we beroep 
op externen. 

CAPACITEITSVERSTERKING IN 2017-2021 
In principe zijn de partners met hun huidige teams in staat om projectactiviteiten binnen het kader van het 
programma doelmatig en doeltreffend uit te voeren. Dit neemt niet weg dat er een aantal aandachtsvelden 
zijn waarvan of de partners zelf, of Broederlijk Delen, de noodzaak ziet om de capaciteiten te verbeteren met 
het oog op duurzaamheid of om te optimaliseren door innovaties. Om een gestructureerd traject aan te 
bieden wordt met elke partner op gezette tijden een analyse gemaakt van de aanwezige en gewenste 
capaciteiten, op basis van de aanpak van “5 Core Capabilities”, hetzij via een Quickscan, hetzij via een 
uitgebreide Institutionele Partner Analyse (zie vrije bijlage bij het Komyuniti-programma), en worden 
prioriteiten gesteld ten aanzien van verbetering, steeds met oog op een efficiëntere, meer doeltreffende en/of 
duurzame realisatie van de missie van de organisatie t.a.v. de doelgroep. 
 
Hiertoe staan vele methodes ter beschikking, variërend van het volgen van een cursus, tot een tijdelijke inzet 
van een vrijwilliger, het organiseren van uitwisseling of stage, of het aanschaffen van bepaalde technologieën. 
Hierbij wordt met nadruk ook vergeleken met andere ANG’s, of en hoe synergiën en complementariteit actief 
ingezet kunnen worden, zowel ten dienste van de programma’s, als voor het uitbouwen van een sterk en 
dynamisch maatschappelijk middenveld. Voor een gedetailleerdere toelichting verwijzen we naar toelichting 9 
in de Veranderingstheorie (onder 3.). 
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6.6 K07 RWANDA – BESCHRIJVING VAN SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 
 
OPERATIONALE SYNERGIE 

Actoren ADA, Entraide et Fraternité, en Broederlijk Delen 

Gezamenlijk 
doel 

Het versterken van de capaciteiten van de gezamenlijke partner APROJUMAP teneinde 
efficiënte en doelmatige interventies voor de doelgroepen te kunnen bieden in de 
districten Huyé en Nyamagabe.  

Rol van elke 
actor 

 Ontwikkelen van een samenwerkingsconventie tussen de actoren 

 Plan van capaciteitsversterking uitwerken, en taakverdeling daaromtrent tussen de 
actoren overeenkomen 

 Regelmatige communicatie over de voortgang van de afzonderlijke projecten en 
de prestaties van de partner 

Middelen  Op basis van gedeelde kosten 

 
ORGANISATORISCHE EN LOGISTIEKE SYNERGIE 

Actoren APEFE, VSF 

Gezamenlijk doel Huur van kantoorruimte met een gedeelde vergaderruimte 

Rol van elke actor Deel van de huur en de verbruikskosten op zich nemen 
Uitwisseling over de Belgische samenwerking in Rwanda 
Uitwisseling van specifieke informatie wanneer de behoefte en gelegenheid zich 
voordoen 

Middelen Niet meer van toepassing na maart 2017 

 
INFORMATIE-UITWISSELING, THEMATISCHE SAMENWERKING EN SYNERGIE 

Actoren 11.11.11, RCN J&D, en  Broederlijk Delen 

Gezamenlijk 
doel 

Bevorderen van burgerschap en het verdedigen van rechten in de interventiezones 

Rol van elke 
actor 

 Wederzijds informeren over interventies die partnerorganisaties in de zuidelijke 
districten gepland hebben 

 Thema’s van gezamenlijke interesse identificeren in het kader van de projecten, en 
strategieën uitwerken voor gezamenlijke lobby 

 Plannen ontwikkelen voor capaciteitsversterking van gezamenlijke partners (AMI, 
Association Modeste et Innocent is een gemeenschappelijke partner van 
Broederlijk Delen, 11.11.11 en RCN) 

Middelen  Op basis van gedeelde kosten 

 

Actoren  Louvain Coopération en Broederlijk Delen  

Gezamenlijk 
doel 

Bevorderen van passende aanpak in het domein van geestelijke gezondheid en bevorderen 
van familiale landbouw in districten Huyé en Nyamagabe in het zuiden van Rwanda 

Rol van elke 
actor 

 Wederzijds informeren over door de partners geplande interventies 

 Informeren en waar mogelijk uitnodigen voor activiteiten (vergaderingen, 
trainingen) die van belang zijn voor de partners 

 Gezamenlijke terreinbezoeken 

 Faciliteren van uitwisseling van kennis en ervaring (methodes, technieken) tussen 
de programmapartners  
 

Middelen  Op basis van gedeelde kosten 

 
INFORMATIE-UITWISSELING EN THEMATISCHE SAMENWERKING 

Actoren Broederlijk Delen en de NGA’s werkzaam binnen de landbouwsector 

Gezamenlijk 
doel 

Versterken van duurzame familiale landbouw ten dienste van de voedselsoevereiniteit, -
zekerheid en –kwaliteit, en een solidaire rurale economie,  

Rol van elke 
actor 

- Deelname aan jaarlijkse thematische uitwisselingen op basis van strategieën uit 
het GSK, gezamenlijke beslissing over jaarthema 

- Voorbereiding en presentatie van voorbeelden en lessons learned tijdens 



K07 Rwanda, pagina 29 
 

bijeenkomsten door elke actor 
Broederlijk Delen bekijkt hoe andere nga’s de taak van sublead kunnen overnemen 

Middelen  Op basis van kostendeling 

 
COMPLEMENTAIRE ACTIES 

Actoren VSF en Broederlijk Delen 

Gezamenlijk 
doel 

Optimaliseren van toegang tot noodzakelijke diensten voor de doelgroepen van beide 
programma’s in de districtuen Nyamagabe en Huyé (informatie, voorlichting, training, 
bemiddeling etc.) 

Rol van elke 
actor 

 Informeren en gezamenlijke promotie van toegang tot diensten die door de 
programma partners in het werkingsgebied worden aangeboden aan de 
begunstigden van beide programma’s 

 Thema’s van gezamenlijk belang identificeren om doelgerichte lobby strategieën 
uit te kunnen werken 

 Op regelmatige basis uitwisselingssessie arrangeren voor de programmapartners 

 VSF-B en haar partner IMBARAGA  brengen ervaren technische ondersteuning mee 
welke gericht is op het duurzaam beschikbaar maken van een netwerk van private 
veterinaire assistenten in Huyé, Nyamagabe en Nyanza,, waar ook de 
begunstigden van Broederlijk Delen baat bij zullen hebben. 

 De partners van Broederlijk Delen in de districten Huyé en Namagabe, AMI et 
CDJP, bieden diensten aan en capaciteitsversterking van lokale vrijwilligers gericht 
op het reduceren van sociale conflicten, in het bijzonder gerelateerd aan 
reconciliatie, huiselijk geweld en kwesties rond landrechten. De bevordering van 
een cultuur van vreedzaam samenleven en actief burgerschap komen de 
doelgroepen van beide projecten ten goed. 

 Duterimbere, partner van Broederlijk Delen, kan informatie beschikbaar stellen 
ten aanzien van financiële strategieën en toegang tot financiële middelen 

middelen  Op basis van gedeelde kosten 
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Samenwerkingsverband Komyuniti 
Programma 2017-2021 

K08 BURUNDI 

 
INTRODUCTION EXPLICATIVE SUR LES MODIFICATIONS 
Nous avons pu maintenir l’essentiel du programma; grâce à des moyens propres supplémentaires que nous 
avons pu rendre disponible pour le programme Burundi. Donc la Théorie de Changement et le Cadre Logique 
restent valable. La modification la plus importante est que deux partenaires (CNAC et COCOCA) sont pris 
entièrement en moyens propres (au lieu d’un cofinancement DGD).  
 
Les budgets ont été légèrement retouchés : 

- Globalement on a pu augmenter légèrement le budget des 3 partenaires qui restent dans le co-
financement (ADISCO, APDH et INADES Formation Burundi). Le budget de l’APDH a été augmenté 
considérablement pour assurer notre intervention dans le domaine de la cohésion sociale après l’arrêt 
du partenariat avec l’AJCB (voir ci-dessous). 

- Nous avons budgétisé l’achat de deux voitures : une pour ADISCO (2017) et une pour la représentation 
locale (2019). Cela fait que le budget pour investissements en 2017 est plus élevé que prévu mais dans 
la période 2017-2021 on reste dans les marges (+9%). 

 
On arrêtera la collaboration avec AJCB (partenaire sous moyens propres) après 2018. AJCB est un partenaire 
qui contribue surtout au Résultat 2, cohésion sociale. Avec la pression sur les budgets on a décidé que 
l’approche d’AJCB n’est plus essentielle au programme pour toute la durée du programme. Les deux années 
nous permettront de démarrer certaines actions et de former des personnes qui peuvent après jouer un rôle 
important pour le renforcement de la cohésion sociale à leur niveau. On se servira d’une parti de ce budget qui 
sera alors disponible après l’arrêt de ce partenariat pour appuyer des projets ponctuels dans le même domaine 
avec d’autres organisations locales (Femmes Juristes du Burundi, Chiro Burundi, éventuellement même AJCB, 
en moyens propres). Et on a augmenté le budget de l’APDH pour que l’Association peut intervenir plus dans le 
domaine de la cohésion sociale. De cette façon on assurera que la Théorie de Changement et le Cadre Logique 
restent réalisable, aussi sans l’AJCB. 
 
En décembre la DGD nous a demandé de préciser ou concrétiser les différentes synergies et complémentarités. 
Dans la mesure du possible on l’a fait dans ce document. Mais une partie de la concrétisation reste encore à 
faire car il faut qu’on attende les modifications des budgets des autres ONGs et des partenaires impliqués dans 
les synergies (p.e. il y a un atelier de synergie qui est planifié pour fin avril avec VSF, Protos et Louvain 
Coopération). 
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EXPLICATION PREALABLE 
 
 

L’ASSOCIATION KOMYUNITI EN 2017-2021 
L’association Komyuniti, fondée en 1997, se compose de Studio Globo et Broederlijk Delen. La plus-value de cet 
association s’est confirmée au fil des ans. Les deux organisations sont reconnues comme ONG de programmes 
pour la période 2017-2026. L’association Komyuniti continuera dans la période 2017-2021, avec la 
consolidation de la synergie. Les membres de Komyuniti ont un planning stratégique commun pour 2014-2021, 
qui se traduit dans le programme commun. La gestion axée sur les résultats et la gestion de la qualité sont 
développées ensemble. Broederlijk Delen et Studio Globo travaillent ensemble pour le logistique, informatique 
et gestion de données, gestion du personnel et comptabilité. Nous avons révisé le protocole de collaboration 
en vue de la période 2017-2021.  
 

PROGRAMME COMMUN EN 2017-2021 
Dans le cadre de la nouvelle réglementation Broederlijk Delen et Studio Globo présentent un programme 
commun. Le programme pour 2017-2021 est le sixième programme de Komyuniti. Il s’agit toujours d’un 
programme intégré, comme d’avance. Conformément à la nouvelle réglementation les budgets et la 
justification financière sont désormais séparés. Le programme commun est dirigé et suivi par la commission de 
Komyuniti, et au sein de Studio Globo et Broederlijk Delen séparément par les équipes de la direction. La 
coordination opérationnelle et le suivi sont faits par la cellule Komyuniti qui est composée du coordinateur et le 
comptable du programme.  
 

VOLET BELGIQUE 
Le volet Belgique du programme se compose de trois objectifs spécifiques: éducation, mouvement et politique. 
Ces trois objectifs correspondent à trois objectifs stratégiques du cadre stratégique commun pour Belgique. 
L’objectif spécifique Education est effectué par Studio Globo et Broederlijk Delen, sous la direction de Studio 
Globo. La réalisation de l’objectif commun éducation est suivi par le groupe de travail ‘Education’ de Komyuniti. 
Les objectifs Mouvement et Politique sont effectués par Broederlijk Delen.  
 

VOLET PAYS PARTENAIRES 
Le volet Pays Partenaires du programme est effectué par Broederlijk Delen. Ce volet est groupé par pays, avec 
un objectif spécifique par pays. Les objectifs spécifiques pour Israël-Palestine, Burkina Faso, Sénégal, Congo, 
Ouganda, Rwanda, Burundi, Guatemala, Nicaragua, Haïti, Pérou et Bolivie cadrent dans les cadres stratégiques 
communs des respectives pays. L’objectif spécifique pour Colombie est présenté hors du cadre stratégique 
commun, conformément aux règles dans ce contexte.  
 

COHÉRENCE VIVANTE DU PROGRAMME 
Aussi bien dans le volet Belgique que dans le volet Pays Partenaires on vise au changement social pour le 
développement durable et un monde sans inégalité. Avec le programme nous aspirons à renforcer la 
dynamique des groupes en Belgique et dans les pays partenaires d’interagir avec la conscience qu’ils 
s’engagent pour un objectif commun, avec des défis spécifiques dans chaque pays. Les partenaires sont 
impliqués dans la campagne de Broederlijk Delen et le développement des outils éducatifs. La collaboration 
personnelle et les voyages d’immersion établent un lien entre le mouvement de volontaires et les pays 
partenaires. Plus en général, nous voudrions élaborer les méthodiques qui promeuvent la solidarité directe 
entre les groupes en Belgique et dans les pays partenaires. Le plaidoyer politique pour défendre les intérêts de 
la population dans les pays partenaires au niveau belge et européen, constitue un pont entre le volet Belgique 
et le volet Pays Partenaires. Les activités dans les pays partenaires aussi sont une expression du mouvement 
solidaire et les activités en Belgique sont en partie définies par la dynamique d’échange social dans les pays 
partenaires.  
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1. K08 BURUNDI – FICHE DU PAYS 
 

Frais opérationnels   € 2.090.819,72 

Personnes de contact en  
Belgique 
  

Nom Toon Vrelust, programmaverantwoordelijke Broederlijk Delen 

Téléphone 02 213 04 07 

e-mail toon.vrelust@broederlijkdelen.be 

Personnes de contact au 
pays partenaire 
  

Nom Tocoma Sy, lokale vertegenwoordiger Broederlijk Delen 

Téléphone +250 782 388 228 (Rwanda) +257 79 79 80 02 (Burundi) 

e-mail tocoma.sy@broederlijkdelen.be 

 
RESUME SYNTHETIQUE DU PROGRAMME 
 

Un premier volet du programme de Broederlijk Delen au Burundi vise l’amélioration des conditions de vie de 
4.000 ménages ruraux au Nord du Burundi par le développement d’une agriculture familiale durable, le 
renforcement de la cohésion sociale par la gestion non-violente de conflits, et la sécurisation foncière. Un 
mécanisme de recherche-action dans la zone, en collaboration avec des institutions de recherche, permettra 
aux agriculteurs eux-mêmes d’optimiser leur exploitation familiale et d’innover. A un second niveau, le 
programme vise une meilleure organisations des coopératives et unions d’agriculteurs en vue d’augmenter la 
qualité de la production et la commercialisation. D’une part les partenaires soutiendront des coopératives 
fortes de 8.000 membres qui sont actives dans les filières vivrières. D’autre part, les réalisations des années 
précédentes permettront en 2017-2021 de renforcer la position de 20.000 petits caféiculteurs dans la filière 
café par une organisation au niveau national. En renforçant le mouvement paysan il sera à mesure de défendre 
les droits des producteurs et de promouvoir des filières à fort impact social. Pour réaliser le programme, 
Broederlijk Delen collaborera avec huit organisations partenaires, et facilitera le renforcement de leurs 
capacités et la gestion commune du programme. 

 
CARTE DU PAYS AVEC LA SITUATION DE LA ZONE D’INTERVENTIONS 
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2. K08 BURUNDI – LISTE DE PARTENAIRES 
 

1 ADISCO 

type Partenaire avec cofinancement DGD 

Nom Complet Appui au développement intégral et à la solidarité sur les collines 

Adresse postale BP 2695 Bujumbura, Burundi 

Téléphone (00 257) 22 25 75 20/22 25 93 38 

E-mail info@adisco.org  

Personne de contact Libère Bukobero 

Objectif K08 BURUNDI 

DGD-budget 631.000 euro 

Contributions aux 
Résultat 

R1 Elaboration et mise en œuvre d’un dispositif de conseil agricole et rural à 
l’exploitation et aux OP 
R2 :Promotion et Structuration des groupements collinaires et leur mise en relation 
R3 : Appui aux coopératives faîtières café dans la formation des leaders, l’analyse des 
marchés, dans la certification et la gestion financière et comptable ; appui à la CNAC 
dans l’élaboration des argumentaires et le plaidoyer  
R4 : Appui aux coopératives faîtières à la promotion des cultures vivrières (formation 
des leaders, développement des filières, études et développement de marché, système 
d’information de marché, labellisation, recherche de financements) 
R5 : Appui à la construction d’argumentaires et au plaidoyer pour la prise en compte 
des exploitations familiales, renforcement de capacités des leaders des OP qui font 
dans le plaidoyer 
R6 : Partage d’expériences et d’information sur les enjeux liés à la sécurité alimentaire 
et à l’exploitation familiale, renforcement du leadership des OP, appui à la capitalisation 
des acquis 
R7 : Intégration et suivi de la charte et d’indicateurs sensibles à l’Environnement et aux 
changements climatiques, échanges des bonnes pratiques avec le réseau des 
partenaires et diffusion au-delà 
R8 : Intégration et suivi d’indicateurs sensibles, échanges des bonnes pratiques avec le 
réseau des partenaires et diffusion au-delà 

Partenaire depuis 2008 

 

2 AJCB 

type Partenaire en moyens propres; le partenariat structurel finira après 2018 

Nom Complet Association des Juristes Catholique du Burundi 

Adresse postale BP 985, Bujumbura, Burundi 

Téléphone 022241283 

E-mail bij_ajcb@yahoo.fr 

Personne de contact Balthazar Nzirakishimirizo 

Objectif K08 BURUNDI 

DGD-budget 0 euro 

Contributions aux 
Résultat 

R1 : Elaboration et mise en œuvre d’un dispositif de conseil juridique et de médiation 
aux exploitations et aux OP 
R2 : Promotion de centres d’écoute gérés par des parajuristes formés sur la médiation 
pacifique, la gestion non violente des conflits et le conseil juridique  
R7 : Intégration et suivi de la charte et d’indicateurs sensibles à l’Environnement et aux 
changements climatiques, échanges des bonnes pratiques avec le réseau des 
partenaires et diffusion au-delà 
R8 : Intégration et suivi d’indicateurs sensibles, échanges des bonnes pratiques avec le 
réseau des partenaires et diffusion au-delà 

Partenaire depuis 2007 

 
 
 
 

mailto:info@adisco.org
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3 APDH 

type Partenaire avec cofinancement DGD 

Nom Complet Association pour la Paix et les Droits de l’Homme 

Adresse postale B.P 472 Bujumbura 

Téléphone (+257) 22 302810 

E-mail apdhburundi@yahoo.fr 

Personne de contact Jean Marie Habwintahe 

Objectif K08 BURUNDI 

DGD-budget 321.500 euro 

Contributions aux 
Résultat 

R1 :Elaboration et mise en œuvre d’un dispositif de conseil en droit foncier aux 
exploitations et aux OP 
R2 : Promotion de guichets fonciers communaux pour la sécurisation foncière des 
ménages ruraux et renforcement des capacités de médiation et la gestion non-violente 
de conflits 
R5 : Appui à la construction d’argumentaires et au plaidoyer pour la prise en compte 
d’une meilleure sécurisation foncière des groupes vulnérables en particulier dans les 
politiques agricoles nationales  
R7 : Intégration et suivi de la charte et d’indicateurs sensibles à l’Environnement et aux 
changements climatiques, échanges des bonnes pratiques avec le réseau des 
partenaires et diffusion au-delà 
R8 : Intégration et suivi d’indicateurs sensibles, échanges des bonnes pratiques avec le 
réseau des partenaires et diffusion au-delà 

Partenaire depuis 2015 

 

4 CAM 

type Partenaire en moyens propres 

Nom Complet Centre Agro-pastorale de Mutwenzi 

Adresse postale c/o Organisation Diocésaine pour l’Entraide et le Développement de Muyinga (O.D.ED.I 
M). D.S. 123 Bujumbura – Burundi 

Téléphone +257 79 575 087 ; +257 79 927 173           

E-mail capmutwenzi@yahoo.fr 

Personne de contact Floribert Niyungeko 

Objectif K08 BURUNDI 

DGD-budget 0 euro 

Contributions aux 
Résultat 

R1 : Elaboration et mise en œuvre d’un dispositif de conseil agricole et rural à 
l’exploitation et aux OP en pré-coopératives 
R7 : Intégration et suivi de la charte et d’indicateurs sensibles à l’Environnement et aux 
changements climatiques, échanges des bonnes pratiques avec le réseau des 
partenaires et diffusion au-delà  
R8 : Intégration et suivi d’indicateurs sensibles, échanges des bonnes pratiques avec le 
réseau des partenaires et diffusion au-delà 

Partenaire depuis 2005 
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5 CNAC 

type Partenaire en moyens propres 

Nom Complet Confédération Nationale des Associations des Caféiculteurs du Burundi 

Adresse postale BP 1391 Bujumbura 

Téléphone +257 22 25 41 49 

E-mail murimawisangi@yahoo.fr 

Personne de contact Dismas Harimenshi 

Objectif K08 BURUNDI 

DGD-budget 0 euro 

Contributions aux 
Résultat 

R3 : Construction d’argumentaires et plaidoyer pour la défense des intérêts des 
caféiculteurs 
Animation du Groupe de plaidoyer café 
R5 : Appui à la construction d’argumentaires et au plaidoyer pour la prise en compte 
des exploitations familiales qui intègrent le café dans leur exploitation 
R7 :  Intégration et suivi de la charte et d’indicateurs sensibles à l’Environnement et aux 
changements climatiques, échanges des bonnes pratiques avec le réseau des 
partenaires et diffusion au-delà 
R8 : Intégration et suivi d’indicateurs sensibles, échanges des bonnes pratiques avec le 
réseau des partenaires et diffusion au-delà 

Partenaire depuis 2011 

 

6 COCOCA 

type Partenaire en moyens propres 

Nom Complet Consortium des coopératives des caféiculteurs 

Adresse postale BP1391 Bujumbura 

Téléphone +257 22 27 80 18/ +257 79 943 033 

E-mail infos@cococaburundi.com 

Personne de contact Ndumuraruo Ernest 

Objectif K08 BURUNDI 

DGD-budget 0 euro 

Contributions aux 
Résultat 

R3 :  Coordination des coopératives café, recherche de financements auprès des 
investisseurs d’impacts et des banques, marketing, transformation et commercialisation 
du café des membres 
R7 :  Intégration et suivi de la charte et d’indicateurs sensibles à l’Environnement et aux 
changements climatiques, échanges des bonnes pratiques avec le réseau des 
partenaires et diffusion au-delà  
R8 : Intégration et suivi d’indicateurs sensibles, échanges des bonnes pratiques avec le 
réseau des partenaires et diffusion au-delà 

Partenaire depuis 2012 
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7 INADES BURUNDI 

type Partenaire avec cofinancement DGD 

Nom Complet Institut Africain pour le Développement Economique et Social au Burundi 

Adresse postale BP 2520, Bujumbura, Burundi 

Téléphone (257) 22 22 05 82-22 22 25 92-22 65 49 

E-mail inades@cbinf.com 

Personne de contact Richard Sahinguvu 

Objectif K08 BURUNDI 

DGD-budget 377.000 euro 

Contributions aux 
Résultat 

R01 : Elaboration et mise en œuvre d’un dispositif de conseil agricole et rural à 
l’exploitation et aux OP 
R02 : Promotion de l’exploitation familiale à travers des coopératives agricoles, espaces 
d’échanges et de consolidation de la paix via des activités économiques 
R3 : Appui aux coopératives faîtières café dans la formation des leaders, l’analyse des 
marchés, dans la certification et la gestion financière et comptable  
Appui à la Fédération nationale des Caféiculteurs dans l’élaboration des argumentaires 
et le plaidoyer  
R4 : Appui aux coopératives faîtières à la promotion des cultures vivrières (formation 
des leaders, développement des filières, études et développement de marché, système 
d’information de marché, labellisation, recherche de financements) 
R5 : Appui à la construction d’argumentaires et au plaidoyer pour la prise en compte 
des exploitations familiales, renforcement de capacités des leaders des OP qui font 
dans le plaidoyer. Résultat 6 : Partage d’expériences et d’information sur les enjeux liés 
à la sécurité alimentaire et à l’exploitation familiale, renforcement du leadership des 
OP, appui à la capitalisation des acquis  
R7 : Intégration et suivi de la charte et d’indicateurs sensibles à l’Environnement et aux 
changements climatiques, échanges des bonnes pratiques avec le réseau des 
partenaires et diffusion au-delà 
R8 :  Intégration et suivi d’indicateurs sensibles, échanges des bonnes pratiques avec le 
réseau des partenaires et diffusion au-delà 

Partenaire depuis 2003 

 

8 UHACOM 

type Partner in eigen middelen 

Nom Complet Union Haguruka des Coopératives Multi-filières 

Adresse postale c/o ADISCO, BP 2695 Bujumbura 

Téléphone 22 25 75 20 // 22 25 93 38 

E-mail appohaci@yahoo.fr 

Personne de contact Appolinaire Hacimana 

Objectif K08 BURUNDI 

DGD-budget 0 euro 

Contributions aux 
Résultat 

R4 : Coordination des coopératives multi-filières et vivrières membres, recherche de 
financements auprès des bailleurs et des banques, Appui au marketing, transformation 
et commercialisation des produits  des membres 
R7 : Intégration et suivi de la charte et d’indicateurs sensibles à l’Environnement et aux 
changements climatiques, échanges des bonnes pratiques avec le réseau des 
partenaires et diffusion au-delà 
R8 : Intégration et suivi d’indicateurs sensibles, échanges des bonnes pratiques avec le 
réseau des partenaires et diffusion au-delà 

Partenaire depuis 2015 
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3. K08 BURUNDI – THEORIE DE CHANGEMENT 
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EXPLICATIONS 
 

1 Structuration du programme en deux volets qui se renforcent 
Le changement envisagé à long terme (10 ans) est que les agriculteurs familiaux mènent une vie digne. 
Ils gèrent des entreprises familiales qui sont viables et soucieuses de l’environnement et intégrées dans 
une dynamique communautaire. Ces ménages ruraux sont intégrés dans un mouvement paysan 
autonome, qui leur assure une commercialisation équitable aussi bien qu’un fort impact social, capable 
d’influencer les politiques en leur faveur pour qu’ils aient un meilleur accès à leurs droits de base. 
Suivant notre politique sur l’agriculture familiale (Broederlijk Delen et partenaires, 2015), ce changement 
ne peut s’opérer que si on travail sur l’économie, le social aussi bien que sur l’environnement, complété 
par un travail politique porté ensemble par les acteurs nationaux et appuyé par le nord dans une 
coalition large. Le programme devra aller en dehors de la sphère classique des partenaires pour intégrer 
d’autres acteurs comme des institutions de recherche et des autorités pour arriver à marier les différents 
niveaux d’interventions, de production de connaissance, de prise de décision. 
 

Le noyau du programme (volet zonal) est situé dans une zone de concentration avec 4000 ménages, 
organisés dans une dizaine de (pré) coopératives au Nord du pays. A travers ce travail commun avec des 
partenaires complémentaires nous comptons d’abord favoriser un système d’apprentissage commun 
autour de la compréhension des grands défis (genre, environnement, exploitations familiales, cohésion 
sociale, harmonie familiale). Nous y travaillerons de façon intensive sur l’amélioration, l’accès équitable 
des ressources et leur gestion intégrée (voir 2) et sur le respect des droits de l’homme à travers un axe de 
renforcement de la cohésion sociale (voir 4). Les leçons apprises dans ce noyau seront diffusées et 
promues au niveau national via des structures paysannes faîtières (voir aussi 6, ce qui nous permettre 
d’atteindre  24.000 ménages supplémentaires au niveau national), les autres partenaires et auprès 
d’autres organisations d’appui burundaises et autres acteurs (recherche, participants CSC), de façon que 
nous puissions porter à échelle les acquis du travail fait. A son tour le volet national renforce aussi le 
volet zonal. Certaines stratégies ont besoin d’une certaine échelle pour pouvoir être effectives, comme le 
plaidoyer (voir 6 et 8) et le développement de chaînes de valeurs (voir 7).  
En combinant le zonal avec le national nous pouvons renforcer les trois piliers de l’agro-écologie 
(techniques agricoles, mouvement paysan et recherche paysanne), qu’on envisage dans notre politique 
sur l’agriculture familiale (Broederlijk Delen et partenaires, 2015). 
 

Ce programme est une suite logique des précédents programmes menés au Burundi. Cependant il est 
construit à partir d’une analyse participative avec l’ensemble des partenaires durant plusieurs ateliers, il 
cadre avec le processus du CSC et il est conçu sur base de plusieurs évaluations du dernier programme. 
Bien sûr les besoins dans la zone de concentration vont largement au-delà de ce qui est ciblé dans ce 
programme, raison pour laquelle nous avons noué des relations de complémentarité avec des 
intervenants dans le secteur de l’éduction, la santé, l’eau/assainissement, l’élevage etc. (voir sous (6.6)  
Le contexte sécuritaire fragile est un point d’attention particulier. Les partenaires ont des procédures et 
des expériences pour y faire face et pour être flexible dans des situations précaires. Broederlijk Delen 
aussi a des procédures et des méthodes alternatives pour faire le suivi en cas de détérioration de la 
situation sécuritaire. On suit la situation de près via les organisations sur place (locales et 
internationales), via la Concertation Afrique Centrale, EURAC et via la collègue de la Cellule Politique de 
Broederlijk Delen qui suit la région (voir aussi sous 5, Gestion de risques).  

2 L’Approche Conseil à l’Exploitation Familiale Intégrée 
Broederlijk Delen et ses partenaires ont comparé différentes approches et réalisé des études auprès du 
groupe cible du programme (avec l’Université Populaire Haguruka UPH et l’Université Catholique de 
Louvain UCL, sur l’exiguïté des terres, et deux évaluations externes de volets du programme 2014-2016) 
qui ont démontré qu’il nous faut un accompagnement intensif de proximité pour pouvoir optimiser la 
gestion des ressources au sein des ménages, une gestion qui est surtout axée sur la minimisation des 
risques plutôt que (exclusivement) sur le gain financier. Ces risques sont multiples (écologiques, 
financiers, sociaux, alimentaire, sécuritaire) donc il faut une approche multidisciplinaire; raison pour 
laquelle on travaille avec plusieurs organisations ayant  diverses expertises et qu’on met un accent 
particulier sur la cohésion sociale (voir 4). 
 

Sur base de l’expérience du partenaire ADISCO et un accompagnement de SupAgro (Université de 
Montpellier) nous avons introduit une approche du Conseil à l’Exploitation Familiale Intégrée (CEFI) 
dont les partenaires se serviront dans le travail auprès des 4000 ménages. Cette approche consiste en un 
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suivi individualisé des exploitations familiales auprès desquelles le groupe de partenaires opère une 
collecte régulière d’informations sur les dépenses, les changements intervenus, les décisions prises afin 
d’organiser avec elles des moments d’analyse, de conseils pouvant aboutir à de nouvelles orientations et 
prises de décision pour rendre plus performantes l’exploitation sur une base plus raisonnée.  Cet 
accompagnement se fera avec un dispositif mix d’animateurs des organisations partenaires et 
d’animateurs endogènes (issus des coopératives).  
 
L’approche est basée sur de la recherche-action. Cette recherche-action sera mise en place en 
collaboration avec ces instituts de recherche déjà mentionnés (UCL, SupAgro et UPH) aussi bien que 
l’Institut des Sciences Agronomique du Burundi (ISABU) et le Permaculture Research Institue Kenya 
(PRIK). Cela nous permettra d’améliorer la fertilité des sols, d’optimiser les techniques, les intrants … 
mais aussi d’innover. Nous impliquons aussi des agents de l’Etat dans ce travail aussi bien que des agents 
d’autres ANG’s qui ont de l’expérience ou sont suffisamment intéressées par ce travail. De cette façon 
nous promouvrons les acquis du noyau. 

3 Le café occupe une place spéciale dans l’agriculture burundaise. Bien que les conditions soient parfois 
difficiles et même si le prix est bas, le café reste une culture clé. Comme l’évaluation externe du rôle de 
Broederlijk Delen dans le secteur café au Burundi l’a démontré : si on veut travailler sur le 
développement socio-économique dans les zones ruraux au Burundi, le café est incontournable et il 
s’agit d’une culture qui exige une expertise pour la cultiver et pour la transformer et commercialiser, 
raison pour laquelle le café reçoit une attention particulière dans le programme. Broederlijk Delen est 
très actif dans ce secteur depuis bientôt 20 ans : nous connaissons les enjeux et les acteurs et nous 
continuons à travailler en proche collaboration avec Christian Aid, la Fondation Roi Baudoin, ICCO et 
d’autres qui sont actifs dans le secteur. 
 

Il y a de nombreux acteurs actifs dans ce secteur (coffee traders, fondations, l’état, ONGs internationales, 
institutions de finance, coopérations bilatérales, Banque Mondiale …). Broederlijk Delen a pris la décision 
de laisser le développement purement commercial de la filière aux autres acteurs mais de mettre 
l’accent sur certains aspects particuliers, suivant les recommandations de l’évaluation : 
- le renforcement de la position des petits producteurs qui est le groupe souvent oublié dans les 

différents programmes mis en œuvre 
- une meilleure intégration du café dans l’exploitation familiale (voir 2) avec un accompagnement de 

proximité et de la recherche action spécifique (en collaboration avec l’ISABU et la CNAC) 
- l’intégration des jeunes et les femmes au niveau des maillons attractifs et en développement de la 

filière café (café de femmes, transformation, dégustation… voir aussi 7)  
- le renforcement du mouvement des caféiculteurs (CNAC et COCOCA, voir aussi 6) qui défend les 

intérêts des caféiculteurs (voir aussi 8). 

4 La cohésion sociale est préalable à tout développement communautaire durable. L’histoire récente 
violente, la pression démographique et l’exiguïté de terres aussi bien que la violence domestique 
fragilisent cette cohésion sociale. Le programme a adopté plusieurs approches pour y faire face, basées 
sur des expériences diverses des différentes partenaires.  
 
D’abord il y a un travail préventif à faire: le partenaire ADISCO a développé des modules de formation, et 
des trajets d’accompagnement psycho-humaine et genre (dans le cadre de l’approche Hagururka) qui 
seront diffusés dans la zone pilote. Les acquis de la formation et l’accompagnement sont aussi ancrés 
dans la structuration d’un mouvement paysan (au sein des groupes collinaires, qu’on appelle IGG). 
L’approche s’est avérée effective : la cohésion sociale (mesuré avec un indicateur qui combine plusieurs 
éléments, entre autre les cas de violence rapportés aux autorités judiciaires) était meilleur dans les 
communautés portant de telles initiatives que dans d’autres. APDH et AJCB font aussi des sensibilisations 
sur des thèmes y liés. 
 
En même temps nous travaillons sur la résolution non-violente de conflits : dans des centres d’écoute, 
des parajuristes informent et font de la médiation dans des conflits surtout familiaux (violences 
domestiques, héritage, conflits entre voisins) ; le partenaire AJCB a une riche expérience dans ce 
domaine (entre autre dans le programme DGD-BD 2014-2016). AJCB installera des centres dans quelques 
communautés (huit centres sont déjà mises en place) avec plus de conflits et elle formera des leaders 
dans les communautés accompagnées pour acquérir des capacités de résolution non-violente de conflits 
et de médiation. Après l’arrêt du partenariat avec AJCB (à partir de 2019, donc) on fera des projets 
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ponctuels (sensibilisation, plaidoyer, recherche …) dans le même domaine de la cohésion sociale avec 
d’autres organisations de la société civile Burundaise (comme les Femmes Juristes du Burundi, Chiro 
Burundi). 
Les expériences dans ce domaine constituent aussi de l’information importante pour le travail de 
plaidoyer que nous faisons pour la promotion de la démocratie, la paix et le respect des droits de 
l’homme à travers la Cellule Politique de Broederlijk Delen et la Concertation Afrique Centrale. 

5 La majorité des conflits en zone rurale sont liées à la question foncière (héritage, réfugiés qui reviennent 
ou partent), raison pour laquelle cette question reçoit une attention particulière. Le partenaire APDH a 
une longue expérience dans ce domaine. Il fait un plaidoyer auprès des autorités locales pour mieux 
formaliser de manière concertée la propriété de terres (avec des guichets fonciers, par exemple), 
peuvent aussi donner un accompagnement et un appui technique aux autorités locales pour installer des 
guichets. Mais APDH fait aussi un travail de sensibilisation et de formation du groupe cible sur la loi 
foncière et les lois y relatives. APDH est aussi membre de l’International Land Coalition et collabore avec 
Avocats Sans Frontières (voir complémentarité 6 sous 6.6). 
 
De cette façon on peut contribuer à la sécurisation des terres ; qui impacte beaucoup la cohésion sociale 
mais c’est aussi une des conditions primordiales pour une agriculture durable (qui exige des 
investissements et des interventions qui prennent plusieurs années). 

6 La structuration d’un mouvement paysan de base est prépondérant parce que ces structures paysannes 
peuvent contribuer à porter à l’échelle les acquis/expériences tirés de la zone pilote. Ensuite, elle assure 
que les paysans peuvent mieux faire entendre leur voix  (voir 8). En plus ces structures peuvent porter un 
dispositif CEFI moins consommateur de temps et d’énergie mais qui atteint tout de même les ménages et 
permet d’enclencher les changements nécessaires. Ensuite cette collaboration peut enrichir le CEFI, au 
sens strict, en l’adaptant au niveau des groupements collinaires via des systèmes agraires collinaires 
(concept du terroir). La valorisation des ressources à l’échelle collinaire (de proximité) permet de se 
spécialiser tout en intégrant les échanges avec certains voisins. Ils ne sont pas seulement matériels 
(fumier, fourrage, tuteurs, litières, sous-produits, géniteurs, main d’œuvre spécialisée, etc.) mais incluent 
aussi des idées sur les projets innovants prévus. Et cette consolidation peut donc contribuer à une 
cohésion sociale renforcée (voir 4) et une économie solidaire. Des formations psycho-humaine et genre 
(voir 4) renforcent ces aspects. Pour cela nous nous basons sur nos expériences avec la structuration du 
mouvement café (d’abord par INADES, ensuite aussi par CNAC, COCOCA et ADISCO) aussi bien que la 
création du mouvement social Haguruka (par ADISCO et ensuite aussi l’UPH et l’UHACOM). 
 
Depuis quelques années les partenaires ont préconisé un mouvement coopératif comme structure de 
base qui peut mieux porter le développement d’une économie solidaire. Cela n’empêche que cette 
structuration n’est pas évidente. Une évaluation externe par COTA et la collaboration avec Cera 
CoopBuro nous ont aidé a identifier plusieurs défis à surmonter :  
- investir davantage dans l’amélioration du nombre et la qualité des groupes d’entraide à la base 

(model IGG). Cela se fait par le développement d’un service de conseil pertinent. 
- La rentabilité : les services en amont et en aval des productions exigent des appuis-conseils autour 

des modes de gestion intégrées : optimalisation de l’utilisation des ressources propres (main d’œuvre, 
épargnes et liquidités) selon des approches intégrantes. Il faut une stratégie de 
durabilité/autofinancement dès le début : pas de « préfinancement » pour chaque filière 

- Le leadership reste un défi et la bonne gouvernance doit être de mise pour ne pas décourager un 
mouvement qui renaît de ses cendres. Plusieurs modules de formation liés sont mis en œuvre par 
l’UPH qui a comme objectif de former un nouveau type de leader paysan en leur offrant la possibilité 
de le faire dans un cadre alternatif valorisant. Une cellule de surveillance supra coopérative est aussi 
en cours de gestation pour apporter un appui de qualité à la gouvernance des institutions de base. 

- L’un des pièges est de vouloir résoudre tout au niveau supérieur (groupes attendent tout des 
coopératives, coopératives des unions) et d’y transférer trop d’activités non-rentables (recherche, 
innovation, formation …). Cela implique le risque qui les faîtières vont chercher des financements 
externes et qu’ils auront tendance à rendre compte aux bailleurs au détriment des membres. Raison 
pour laquelle les partenaires mettront un accent particulier sur la subsidiarité. 

- La plupart des coopératives burundaises fait profiter des non-membres de leurs services comme leur 
membres, ce qui affaibli le membership et le fonctionnement. Pour cela nous promouvons le focus sur 
des membres engagés et motivés et l’adaptation des services à ceux qui veulent évoluer 

- Le jeunes et les femmes ne sont pas suffisamment bien représentés au niveau des sphères de 
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décision. Dans le programme nous promouvons l’approche genre (formation, charte, politique, 
indicateurs sensible genre) comme élément de changement majeur à ce niveau. 

 
Pour arriver à une telle structuration nous travaillons essentiellement des avec structures faîtières CNAC, 
COCOCA et UHACOM mais ADISCO et INADES, en collaboration avec l’UPH, y jouent un rôle important 
pour assurer leur rôle de conseiller et d’accompagnateur face aux défis mentionnés ci-dessus. 

7 Promouvoir des chaînes de valeurs attrayantes pour les femmes et les jeunes (pénibilité du travail 
réduite, retour sur investissement raisonnable, accès aux facteurs de production facilité…) et fortement 
pourvoyeuse de main d’œuvre locale. Une attention particulière pour la position des jeunes et des 
femmes et le renforcement de leur rôle est primordial afin de pouvoir ouvrir ce programme aux besoins 
et atouts de toutes les catégories et en vue de la durabilité. 
1. Promouvoir des mécanismes de financements endogènes (initiatives épargnes-crédits, tontine, IGG, 

FONSDEV) et exogènes (CECABU p.e., la coopérative d’épargne et de crédit des caféiculteurs du 
Burundi) pour le café, basés sur une bonne circulation de l’information, une meilleure connexion 
entre les acteurs, appui dans la structuration et le renforcement des capacités des structures de crédit 
et d’épargne, dans l’identification des besoins et l’élaboration des produits et dans la mise en relation 
avec des investisseurs d’impact.  

2. Améliorer la qualité du café pour faciliter l’accès aux marchés de niche (bio, commerce équitable) et 
promouvoir le marketing local (publicité, packaging, foire, dégustation) et social.  

3. Pour les autres cultures vivrières : promouvoir des mécanismes mix de financement endogènes 
(initiatives épargnes-crédits, tontine, IGG/GEM) et exogènes (mise en relation avec les IMFs et 
banques) et renforcer les mécanismes d’appui aux filières agricoles (service intrants avec 
développement de semences locales certifiées, transformation, …) et non agricoles. Promouvoir des 
mécanismes efficaces de commercialisation : marketing local, connexion ville-campagne, marchés de 
niche, Système d’information de marché, labélisation, pôles spécialisées de transformation, ….  

4. Renforcer les capacités de gestion des risques des organisations de producteurs en renforçant leur 
compréhension des termes du marché, en accompagnant la mise en place de systèmes d’information 
du marché et le renforcement des organes de surveillance. 

5. Renforcer les capacités des leaders paysans et du personnel salarié des OP 
 
Les études de marché/filière seront des activités importantes mais ne pourront pas être réalisées par des 
unions de coopérative comme UHACOM car demandent une certaine expertise et ne sont pas des 
activités rentables. C’est donc les partenaires traditionnels comme ADISCO et INADES qui apportent leur 
soutien à ce niveau tout en veillant à ne pas déresponsabiliser les organisations paysannes en instaurant 
des conventions de collaboration qui permettent de gérer les relations de manière progressive en 
fonction de leur niveau de maturité. 

8 Pour promouvoir et renforcer le plaidoyer ce programme se focalisera sur le développement/ 
renforcement des argumentaires de plaidoyer. Au Burundi il y a une tradition de plaidoyer dans le 
secteur agricole, et par le mouvement paysan. Il y a des réseaux (p.e. le Groupe Plaidoyer Agricole) et des 
canaux mais les argumentaire peuvent encore être mieux conçus. On vise donc à renforcer la capacité 
des acteurs dans les domaines complémentaires suivants : la recherche-action dans des zones agro-
écologiques différentes (voir 2) ; identification des différentes catégories de ménages et de leurs 
besoins/préoccupations différentes pour adapter des offres de services spécifiques ; un système de suivi-
évaluation commun qui collecte et désagrège les données pour permettre une analyse fine ; renforcer la 
capacité des acteurs dans l’élaboration d’argumentaires et le développement des actions de plaidoyer 
spécifiques au café ; renforcer les cadres/plateforme de plaidoyer café et agricole existants. 
 

Ce plaidoyer sera surtout porté par la CNAC mais aussi par INADES et ADISCO dans le lot des partenaires. 
Le programme cherchera des collaborations solides avec la FOPABU qui est une plateforme de plaidoyer 
agricoles (lié au Groupe de Plaidoyer Agricole) avec laquelle il a déjà noué des contacts avancés. BD est 
aussi membre de la plateforme de plaidoyer Café à côté de CNAC, d’autres ONG comme Christian AID. 
Notons que Broederlijk Delen fait aussi du plaidoyer sur le respect des droits de l’homme, la paix et la 
démocratie au Burundi, au niveau Belgique et UE via sa Cellule Politique, ensemble avec Pax Christi et en 
collaboration avec la Concertation Afrique Central. 

9 Ce programme est porté par une alliance Broederlijk Delen et huit organisations partenaires, de la 
société civile Burundaise. Pour s’assurer que cette collaboration marche, soit renforcée et pérennisée 
afin de pouvoir assurer la réalisation du programme, Broederlijk Delen met en œuvre plusieurs actions : 
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- Assurer la bonne collaboration entre le groupe des partenaires à travers la signature des MoU qui 
stipulent : la plus-value de chaque partenaire, la répartition des taches et les modalités d’exécution 

- Connecter les partenaires via le réseautage et la construction d’alliances entre différents acteurs du 
développement (mouvements paysans, organisation d’appui, universités, centre de recherche, 
mouvements sociaux au Nord). BD intègre déjà un réseau de cinq  ANCG belges présentes au Burundi.  

- Promouvoir des mécanismes d’apprentissage collectifs (dont BD est aussi partie prenante) comme 
des visites de terrain communes, analyses contextuelles et institutionnelles communes et 
présentations d’expériences, outils de suivi communs. L’ensemble des partenaires se retrouvent à 
peu près chaque bimestre au niveau d’un comité de pilotage pour partager les acquis, proposer les 
réorientations nécessaires et programmer les actions communes futures  

- Promouvoir un renforcement de capacités axé sur une analyse conjointe des « 5 Core Capabilities » 
- Promouvoir l’intégration des aspects environnementaux, du genre et de la construction sociale de la 

demande des ménages dans les projets des partenaires et promouvoir une approche basée sur les 
droits qui met l’accent sur les intérêts stratégiques des groupes cibles, sur le renforcement de leur 
capacité à analyser leur situation, à s’organiser et à réclamer leurs droits 

- ADISCO,  INADES et CNAC dans une seconde mesure seront appuyées pour développer des services 
de Business Development Services (analyse de marché, calcul des marges, formation des 
coopérateurs, élaboration des plans stratégiques) aux organisations faîtières. 
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4. K08 BURUNDI – ANALYSE DES RISQUES 
 
La politique générale de gestion de risques de BD est appliqué au programme Burundi. Le tableau présente une analyse des risques, des mesures de gestion des risques et le suivi. Pour 
l’évaluation des risques avant et après l’application des mesures on note la probabilité (PR) sur 10, l’impact (IM) sur 10 et le niveau de risque (NIV) sur 100 (multiplication de la probabilité 
et l’impact). Nous nous limitons aux facteurs externs qui constituent un risque réel au Burundi. 

  Estimation 
avant 

mesures 

 Estimation 
après 

mesures 

 

N° Risques PR IM NIV Mesures de gestion de risques PR IM NIV Responsable, fréquence et suivi 

  RISQUE HUMANITAIRE                 

1 La situation sécuritaire se dégrade, ce qui 
implique les risques suivantes : insécurité pour 
le staff BD, pour le staff des organisations 
partenaires, Exécution des activités devenu 
difficile, Impact négatif sur les marchés, 
urgences humanitaires 

7 7 49  - Suivre les infos sur la sécurité (ambassade de la 
Belgique, de France et des Etats-Unis,) 

7 5 35 Responsable : représentant local (RL) et 
responsable de programme (RP) 
Continu (on reçoit les info sur la sécurité, 
en cas de dégradation on se concerte en 
interne et en externe) 

 -  Concertation avec autres ong’s (via représentation 
locale et Cellule Politique Broederlijk Delen, EURAC, 
Concertation Afrique Centrale et RESO) 

 - Evacuer personnel en cas de besoin 

 - Déploiement du personnel de terrain (des partenaires) 
hors Bujumbura 

 - Flexibilité (reporter certaines interventions, changer …) 

 - Travailler sur la résilience des ménages 

  RISQUE D’EXÉCUTION PARTENAIRE                 

2 La marge pour la société civile rétrécit 6 4 24  - Plaidoyer auprès des autorités, directement et 
indirectement (pour augmenter la pression de la 
communauté internationale) 

5 3 15 Responsable : RL et RP 
Suivi continu de l’actualité ; forum des 
acteurs belges, Concertation Afrique-
Central         -  Ancrage dans des réseaux (forum des acteurs belges, 

RESO, groupe de plaidoyer agricole …) 
    

        -  Prudence dans les communications externes sur la 
situation politique  

    

          -  Faire du soft advocacy (au lieu d’approches qui 
cherchent la confrontation) 

      

3 Mal gestion par les organisations partenaires 3 6 18 -  Contrats clairs sur le rôle et la responsabilité entre BD et 
le partenaire 

1 5 5 Responsable : RL 
Suivi semestriel de la comptabilité. Audit 
annuel. Analyses organisationnelles (1 fois 
les 2 à 3 années). Suivi régulier des 
partenaires à travers des visites du bureau 
et/ou de terrain (mensuel) 

        -  Renforcement des capacités de gestion et suivi de la 
comptabilité 

    

        -  Suivi rapproché     

        -  Audits externes     

        -  Analyse organisationnelle (1 fois les 2-3 années)     
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          -  Réagir vite : intervention d’un tiers et trajet 
d’amélioration (si opportun) et en cas de status quo : fin 
de la collaboration 

      

4 Difficultés de collaboration avec des 
organisations et institutions (synergie et 
complémentarité) 

2 6 12  - Favoriser la découverte mutuelle des plus-values des 
unes et des autres 

2 6 12 Responsable : RL et RP 
Réunions avec les partenaires de synergie 
et complémentarité 

         - choix des organisations et clarification en début de 
partenariat sur les attentes 

    

         - Promouvoir la compréhension des défis liés autour de la 
nécessité d’une bonne synergie/complémentarité 

    

           - Rédiger des conventions de collaboration qui stipulent 
clairement les rôles et responsabilités et les procédures 
de gestion de conflits. 

      

5 Risque exécution partenaire : Politisation des 
mouvements paysans à fin de récupération  

8 3 24  - Favoriser le plaidoyer dans des coalitions larges qui 
dépassent le cadre d’un pays 

5 2 10 Responsable : RL 
Dans le suivi continu des partenaires 

           - Promouvoir une charte de conduite (ou document 
similaire) au sein des groupes de plaidoyer  

      

  RISQUE AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT             

6 aléas climatiques avec un impact négatif sur la 
production agricole 

5 5 25  - diversification et mesures d’adaptation aux 
changements climatiques  

5 4 20 Responsable : RL avec partenaires 
Rapports périodiques des partenaires ; 
réunions de suivi          - Actions de renforcement des capacités de résilience des 

ménages. 
    

           - Travail sur la qualité des produits et développement de 
marchés de niche 

      

7 Volatilité des prix 5 5 25  - Diversifier les activités économiques 4 3 12 Responsable : RL et partenaires 
Rapportage périodique des partenaires          - Renforcer les capacités de gestion de risques     

           - Travailler sur la qualité des produits       
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5. K08 BURUNDI – RECOMMENDATIONS DANS LE CADRE DU CSC 
 
 

recommandation L'opérationnalisation des synergies et complémentarités sera concrétisée dans les 
programmes 

Incorporation Voir 6.6 pour la liste des synergies et complémentarités. Voir aussi 3. pour la situation de 
certaines synergies et complémentarité dans la Théorie de Changement. 

recommandation Les thèmes transversaux genre et environnement devront être pris en compte dans 
toutes les interventions 

Incorporation Voir résultats 7 et 8. Voir 3., explication 9. 
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6. K08 BURUNDI – OBJECTIF SPECIFIQUE  
 
6.1 K08 BURUNDI - Fiche de l’objectif spécifique 
 

objectif spécifique 28.000 agricultures familiales accompagnées deviennent viables, soucieuses de 
l’environnement et intégrées dans des chaînes de valeur à fort impact social portées 
par des mouvements paysans autonomes, capables d’influencer les politiques 

Doelstelling 28.000 begeleide familiale boeren hebben een rendabel bedrijf dat rekening houdt 
met het milieu, geïntegreerd is in waardenketens met een sterke sociale impact, 
gedragen door een autonome boerenbeweging die in staat is het beleid te 
beïnvloeden 

IATI identifier BE-BCE_KBO-0418088113-K08_BURUNDI 

Pays BURUNDI CSC BURUNDI 

Zones d’intervention  
  
  

NATIONAL 
Partners: UHACOM, COCOCA, CNAC, INADES, ADISCO, APDH 

NORD DU BURUNDI 
Partenaires: CAM, AJCB, INADES, APDH, ADISCO, CNAC 

lokalisation 
REGION NORD 

Province Communes 

Kayanza Gatare, Kabarore 

Ngozi Myumba, Nyamurenza, Busiga 

Kirundo Kirundo 

Muyinga Gashoho 

Groupe cible Paysans familiaux de la zone Nord et/ou membre des organisations faîtières ciblées 
COCOCA et UHACOM. 

Bénéficiaires Direct: 4000 ménages dans la zone de concentration qui seront ciblés directement par 
l’approche CEFI et renforcement de la cohésion sociale ; Les 28.000 membres de 
l’UHACOM et COCOCA (y compris les 4000) . Indirect: estimé à 168.000 personnes 
(28.000 ménages de 6 personnes en moyen). Dans la mesure dans laquelle les 
partenaires contribuent à des changements politiques réels, le groupe de bénéficiaires 
indirects est plus grand. 

Interaction Cet objectif spécifique sera exécuté par Broederlijk Delen. L’interaction avec Studio 
Globo concerne l’interaction générale entre le Volet Belgique et le Volet des pays 
partenaires du programme. 

autres organisations Non 

Coûts opérationnels 2.090.819,72 euro 

policy markers 
  
  
  
  
  

environnement 2 bonne gouvernance 1 

désertification 0 santé génésique et 
materno-infantile 

0 

biodiversité 1 VIH/sida 0 

changement du 
climat: adaptation  

1 droits des enfants 0 

 changement du 
climat: mitigation 

0 commerce et 
développement 

1 

Genre 1   
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6.2 K08 BURUNDI - Description des résultats 
 

  baseline fin 2019 fin 2021 sources de vérification 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE CSC 

CS 1 : « Contribuer à l’émergence d’une société civile indépendante, forte, compétente et redevable ».  

CS 2 « Contribuer à l’émergence d’institutions efficaces, redevables, responsables et ouvertes à tous (bonne gouvernance), en premier lieu au niveau des autorités décentralisées ». 

CS 5 Contribuer à la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture et élevage durable.  

CS 7 « Promouvoir l’avènement d’une société pacifique et d’un Etat de droit en contribuant au respect des droits humains et au règlement des conflits par des processus de justice 
garant de ces droits ».  

OBJECTIF SPECIFIQUE K08 BURUNDI 

28.000 agricultures familiales accompagnées deviennent viables, soucieuses de l’environnement et intégrées dans des chaînes de valeur à fort impact social portées par des 
mouvements paysans autonomes, capables d’influencer les politiques  

Indicateur 1. Niveau de satisfaction des femmes, hommes et jeunes par 
rapport aux chaînes de valeur promues (durabilité de l’emploi, maîtrise 
des métiers, position dans la chaîne de valeur, sécurité alimentaire)  

40% 55% 80% Rapport d’enquêtes de satisfaction consolidé des partenaires en 
fin d’année 

Indicateur 2. % des ménages accompagnés qui ont un niveau 3 de 
résilience économique, sociale et écologique face aux changements 
climatiques, grâce aux pratiques agro-écologiques adoptées 

40% 55% 80% Rapport d’enquêtes consolidé des partenaires en fin d’année 

RESULTAT 1 CONSEIL A L'EXPLOITATION FAMILIALE 

4.000 ménages de la zone pilote ont amélioré durablement leur capacité de gestion intégrée des différentes ressources et filières 

ACTEURS CONCERNES: ADISCO, APDH, INADES, CAM, AJCB 

Indicateur 1. Le niveau d’intégration des trois dimensions: écologique, 
économique, sociale (incl. genre) au sein des exploitations  

1 2,5 4 Rapport d’enquêtes consolidé des partenaires en fin d’année 

Indicateur 2. Le nombre de mesures d’adaptation et sensibilisations au 
changement climatique intégrées dans les approches des différents 
partenaires suite aux formations réalisées 

2 3 5 Rapport de suivi sur les thématiques transversaux 
Environnement et Genre 

RESULTAT 2 COHESION SOCIALE 

Dans la zone pilote, la cohésion sociale est renforcée au sein des 4000  familles, groupements collinaires et communautés de la région d’intervention 

ACTEURS CONCERNES: AJCB, APDH, ADISCO, INADES 

Indicateur 1. Le niveau de cohésion sociale au sein des communautés sur 
l’échelle de cohésion (de 0 à 2)   

1,5 1,6 1,7 Rapport d’enquêtes consolidé des partenaires en fin d’année 

Indicateur 2. Le niveau de satisfaction de la collaboration des membres 
des ménages (femme, homme et enfants) dans la gestion des biens 
familiaux et dans la prise des décisions  

40% 60% 80% Rapport d’enquêtes de satisfaction consolidé des partenaires en 
fin d’année 

RESULTAT 3 CAFE 

La position de 20.000 petits caféiculteurs dans la chaîne de valeur est renforcée grâce à union de coopérative forte, un café de qualité et prise en compte du genre et la défense des 
intérêts des petits producteurs porté par un mouvement fort 

ACTEURS CONCERNES: CNAC, COCOCA, INADES, ADISCO 
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Indicateur 1. La part des marchés de niche (spécialité, café des femmes et 
écologique) dans le volume global du café commercialisé par COCOCA  

4%/1%/20
% 

6%/1,5%/3
0% 

8%/2%/50
% 

Rapport annuel de COCOCA 

Indicateur 2. Le pourcentage des charges de fonctionnement que 
COCOCA couvre via ses ressources propres et tenant compte de la 
cyclicité  

55% 75% 100% Rapport annuel de COCOCA 

Indicateur 3. Le degré de perception du renforcement du pouvoir des 
petits producteurs, femmes en particulier (augmentation et contrôle des 
biens, maîtrise des enjeux, confiance en soi, pouvoir social et politique ; 
reconnaissance dans la société) est amélioré 

40% 60% 80% Rapport annuel d’enquêtes de satisfaction de COCOCA 

RESULTAT 4 MOUVEMENT COOPERATIF MULTIFILIERE 

Une union de coopératives multifilières forte de 8.000 membres promeut une économie sociale et solidaire (coopératives de base et groupements collinaires)  

ACTEURS CONCERNES: UHACOM, ADISCO, INADES 

Indicateur 1. Evolution du % des charges de fonctionnement que 
UHACOM couvre via ses ressources propres et évolution du chiffre 
d’affaires 

7%/20 
millions 

17%/50 
millions 

27%/100 
millions 

Rapport annuel de UHACOM et ADISCO 

Indicateur 2. Le degré de perception du renforcement du pouvoir des 
petits producteurs, femmes en particulier (avoir = augmentation et 
contrôle des biens, savoir = maîtrise des enjeux, vouloir = confiance en 
soi, pouvoir social et politique = reconnaissance dans la société) (niveaux 
entre 0 et 5) 

2 3 4 Rapport annuel de UHACOM et ADISCO 

Indicateur 3. % satisfaction des membres femmes, jeunes et hommes 
pour (1) la bonne gouvernance et (2) les services reçus 

50%/50% 60%/60% 70%/80% Rapport annuel d’enquêtes de satisfaction de UHACOM 

RESULTAT 5 PLAIDOYER 

Des plaidoyers portés par un leadership fort et basés sur la construction d’argumentaires  sont menés en faveur de la promotion de l’agriculture familiale burundaise et de ses intérêts 
à travers une coalition d’acteurs (ONG et Organisations paysannes partenaires, universités, Instituts de recherche…) 

ACTEURS CONCERNES: ADISCO, INADES, UHACOM, CNAC, COCOCA 

Indicateur 1. Nombre d’études, de thèmes de recherche-action et de 
dossiers de plaidoyer conduits en synergie (cumulé) par les organisations 
partenaires de BD (nombres de textes proposés) et qui ont abouti à 
l’intérêt des femmes, des jeunes et des hommes 

1 4 5 Rapport annuel consolidé des partenaires 

Indicateur 2. Le niveau d’intégration des défis et enjeux de l’agriculture 
familiale (cf états généraux de l’agriculture et de l’élevage, forum paysan 
2014) des acteurs est amélioré  (échelle de 1 à 5 basé sur des critères à 
déterminer) 

1 3 4 Rapport de fin d’année des partenaires sur l’état de prise en 
charge des défis et enjeux 

RESULTAT 6 RENFORCEMENT DE CAPACITES 

Les partenaires ont amélioré leurs compétences et développé des programmes multi-acteurs portés par un leadership fort 

ACTEURS CONCERNES: ADISCO, INADES 

Indicateur 1. Le nombre de produits finis (forums, documents, études, 
recherche-action) issu de la synergie entre au moins 3 partenaires 
(cumulatif) 

1 3 4 Rapport de fin d’année des partenaires sur l’état de prise en 
charge des défis et enjeux 
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Le score Quick scan des organisations partenaires  2 à 3 2 à 3 3 Rapports de fin d’année consolidé par BD des rapports annuels 
des quick scan individuels 

RESULTAT 7 ENVIRONNEMENT 

Les partenaires et les organisations accompagnés ont amélioré leurs pratiques et ont développé des programmes qui intègrent des actions plus respectueuses de l’environnement et 
adaptées aux changements climatiques 

ACTEURS CONCERNES: Tous les partenaires 

Indicateur 1. Nombre d’actions initiées (cumulées) par les partenaires et 
adoptées par les bénéficiaires 

2 4 6 Rapport annuel consolidé des partenaires issu du suivi des 
partenaires 

Indicateur 2. Nombre de mesures d’adaptation et d’atténuation à valeur 
ajoutée environnementale ou co-bénéfice pour les groupes cibles 
identifiées et mises en œuvre après les formations reçues 

2 4 6 Rapport annuel consolidé des partenaires issu du suivi des 
partenaires 

RESULTAT 8 GENRE 

La prise en compte de la dimension genre dans les interventions des organisations partenaires et l’engagement des communautés pour l’égalité de genre sont renforcés 

ACTEURS CONCERNES: Tous les partenaires 

Indicateur 1. Le pourcentage d’organisations partenaires et de 
coopératives qui font la promotion de l’égalité en droits et en chances 
pour les hommes et les femmes par des actions concrètes 

70%/40% 80%/60% 100%/80
% 

Rapport annuel consolidé des partenaires issu du suivi des 
partenaires 

Indicateur 2. Le pourcentage d’organisations partenaires et de base dont 
la représentation des femmes et leur participation effective dans les 
processus de prise de décision est d’au moins 30%. 

Pour 
déterminer 

60% 80% Rapport annuel consolidé des partenaires issu du suivi des 
partenaires 

CONDITIONS PREALABLES 

Le programme est préparé avec les organisations partenaires. La situation de référence se fera en fin 2016. Les structures de concertation et de collaboration sont opérationnelles. La 
seule préalable qui reste est la disponibilité du financement. 

TYPOLOGIE DES ACTIVITES 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PARTENAIRES (voir aussi explication 9 du TdC, sous 3.) 

- Formations à travers des ateliers sur les thématiques transversaux et spécifiques  
- Partage des connaissances et apprentissages communs au sein d’espaces de pilotage du programme ouvert à d’autres acteurs travaillant sur les mêmes enjeux/défis 
- Standardisation des outils de suivi pour se comparer et tirer des leçons ensemble 
- Mise à disposition d’informations utiles et mise en contact avec différents acteurs ayant développé des expériences intéressantes. 
- Renforcement du leadership des organisations de producteurs 
- Renforcement des capacités de gestion comptable et financière des coopératives (logiciels, centres de gestion, formation en comptabilité) 

ACTIVITES COMMUNES ET SYNERGIE DES PARTENAIRES 

- Conseils et Services aux exploitations familiales, groupements collinaires et OP  sur des thématiques complémentaires en fonction de la plus-value de chaque partenaire (INADES, 
APDH, ADISCO, voir aussi TdC 2)  
- Services comptables et fiscales pour coopératives (COCOCA, UHACOM, ADISCO, INADES, CNAC, voir aussi TdC 7) 
- Suivi-évaluation du programme autour d’indicateurs et d’outils concertés (tous les partenaires, voir aussi TdC 9) 
- Etudes, recherche-action et plaidoyer autour du foncier (APDH, ADISCO, UPH, CNAC, voir aussi TdC 5) 

ASSURER LES DROITS ET INFLUENCER DES POLITIQUES 

- Formations sur les droits liés au foncier (voir aussi TdC 5) 
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- Sensibilisation des ménages sur le genre et son impact sur le développement de l’exploitation familial et la sécurité alimentaire des ménages (voir aussi TdC 4) 
- Promotion de l’adoption d’une politique Genre et Environnement au sein des organisations partenaires ( TdC 9) 
- Plaidoyer agricole et autour des intérêts des caféiculteurs (INADES, CNAC, ADISCO, FOPABU, voir aussi TdC 8) 

RENFORCEMENT ORGANISATIONEL ET PARTICIPATION SOCIO-POLITIQUE DES GROUPES CIBLES (voir TdC 6 et 7) 

- Renforcement de la structuration des groupements collinaires, des coopératives et de leur faîtière 
- Renforcement de la position des petits producteurs au niveau de la filière café 
- Augmentation des revenus des producteurs par le développement des cultures vivrières et leur labellisation 
- Renforcement des capacités des groupes cibles à gérer les conflits de manière non violente et autonomisation de ces structures 

AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES GROUPES CIBLES 

- A travers le CEFI on augmentera le « output » de l’exploitation familiale (voir aussi TdC 2) 
- Renforcer la cohésion sociale (voir aussi TdC 4) 
- Renforcement de la position économique des petits producteurs dans la filière café en travaillant sur l’augmentation de la marge obtenue (voir aussi TdC 3) 
- Promotion des filières vivrières en les intégrant au café (voir aussi TdC 2 et 3) 
- Appui à la structuration des organisations de financement rural facilitant l’accès au crédit des producteurs (TdC 7) 
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6.3 K08 BURUNDI – TABEL 4 COUTS OPERATIONNELS 
 

1. PARTNERS

Investering       58.028,00       22.250,00       21.500,00       22.500,00       21.750,00         146.028,00 

Werking     106.173,12     159.257,50     152.650,00     155.000,00     150.726,10         723.806,72 

Personeel       81.265,00       96.000,00       94.000,00       95.500,00       93.500,00         460.265,00 

Totaal  245.466,12  277.507,50  268.150,00  273.000,00  265.976,10      1.330.099,72 

2,SAMENWERKINGEN

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal                   -                     -                     -                     -                     -                            -   

3. LOKAAL KANTOOR

Investering                    -         30.000,00                    -                      -                      -              30.000,00 

Werking       48.000,00       53.000,00       43.000,00       48.000,00       48.000,00         240.000,00 

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal     48.000,00     83.000,00     43.000,00     48.000,00     48.000,00         270.000,00 

4. HOOFDZETEL

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Personeel       74.760,00     105.640,00     102.480,00     103.440,00     104.400,00         490.720,00 

Totaal     74.760,00  105.640,00  102.480,00  103.440,00  104.400,00         490.720,00 

TOTAAL OK

Investering       58.028,00       52.250,00       21.500,00       22.500,00       21.750,00         176.028,00 

Werking     154.173,12     212.257,50     195.650,00     203.000,00     198.726,10         963.806,72 

Personeel     156.025,00     201.640,00     196.480,00     198.940,00     197.900,00         950.985,00 

Totaal  368.226,12  466.147,50  413.630,00  424.440,00  418.376,10      2.090.819,72 

totaal K08P01 

ADISCO
    128.950,12     127.000,00     126.650,00     127.000,00     122.976,10         632.576,22 

totaal K08P02 APDH       46.516,00       70.007,50       64.000,00       70.000,00       70.000,00         320.523,50 

totaal K08P03 CNAC                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

totaal K08P04 

COCOCA
                   -                      -                      -                      -                      -                            -   

totaal K08P05 

INADES BURUNDI
      70.000,00       80.500,00       77.500,00       76.000,00       73.000,00         377.000,00 

                         -   

                         -   

                         -   

                         -   

                         -   

Total Partners :  245.466,12  277.507,50  268.150,00  273.000,00  265.976,10      1.330.099,72 

Total samenwerking 

1

totaal 

samenwerkingen

Investering     58.028,00     52.250,00     21.500,00     22.500,00     21.750,00         176.028,00 

Werking  154.173,12  212.257,50  195.650,00  203.000,00  198.726,10         963.806,72 

Personeel  156.025,00  201.640,00  196.480,00  198.940,00  197.900,00         950.985,00 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 368.226,12        466.147,50        413.630,00        424.440,00        418.376,10        2.090.819,72              

Investering

Werking

Personeel

Totaal STUDIO GLOBO

2017 2018 2019 2020 2021  Algemeen Totaal 

Operationele kosten Broederlijk Delen

Partners

Samenwerkingen

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK BURUNDI K08 Burundi - BROEDERLIJK DELEN

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK BURUNDI K08 Burundi - STUDIO GLOBO
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6.4 K08 BURUNDI – Motivation vis-à-vis les critères DAC 
 
6.4.1 K08 BURUNDI – Description de la pertinence 
 
Le programma s’inscrit dans la Loi sur la Coopération au Développement, notamment l’Art 3 : « La Coopération 
belge au Développement a comme objectif général le développement humain durable et entreprend, pour 
atteindre cet objectif, des actions qui contribuent à une croissance économique durable et inclusive pour une 
amélioration des conditions de vie de la population dans les pays en développement et à leur développement 
socioéconomique et socioculturel, afin d'éradiquer la pauvreté, l'exclusion et les inégalités. Dans ce cadre, la 
Coopération belge au Développement vise également le renforcement des capacités des partenaires en 
matière de développement à tous les niveaux ». Le programme contribue à la thématique prioritaire 
consolidation de la société (Art 11 § 1) 
 
Le programme a été conçu avec le groupe de partenaires mais aussi sur base de nombreux inputs externe qui 
nous ont guidés pour assurer la pertinence du programme. Il y avait deux évaluations externes du programme 
2014-2016 : une du rôle de BD dans le secteur café et une sur l’accompagnement du mouvement coopératif. 
Ensuite il y avait des études avec l’UCL et l’UPH et SupAgro nous a aidé à optimiser des approches. La GIZ nous 
a aidé à intégrer le transversal environnement, South Research a fait la même chose pour l’aspect genre. 
 
Les interventions dans la zone de concentration s’inscrivent d’abord dans la Cible Stratégique Commune (CS) 5 
du Cadre Stratégique Commun (CSC) : contribuer à la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture et élevage durable. L’agriculture promue par le programme répond aux critères de l’agro-écologie 
et cadre avec la note stratégique sur l’agriculture de la DGD. Comme cité ci-dessus, on considère le défi 
alimentaire comme un des défis clés au niveau des ménages sur lesquels on doit travailler. 
 
Notre axe de renforcement de la cohésion sociale cadre avec la CS 7 « Promouvoir l’avènement d’une société 
pacifique et d’un Etat de droit en contribuant au respect des droits humains et au règlement des conflits par 
des processus de justice garant de ces droits ». Notre accent est surtout mis sur le renforcement de capacités 
de résolution non-violente des conflits (souvent liés à la question foncière) par des citoyens organisés, formés 
et socialement acceptés et la société civile et moins sur l’Etat. La promotion de l’approche basée sur les droits 
est aussi l’une des priorités du volet renforcement des capacités des organisations partenaires. 
 
A travers le renforcement d’un mouvement paysan (R3 pour le mouvement des caféiculteurs et R4 pour un 
mouvement multi-filière) mais aussi via le résultat de renforcement des capacités de nos partenaires burundais 
nous nous inscrivons aussi dans la CS 1 : « Contribuer à l’émergence d’une société civile indépendante, forte, 
compétente et redevable ». Nous nous focaliseront surtout sur un mouvement paysan dans le secteur café et 
pour des coopératives dites multi-filières (développant soit exclusivement des cultures vivrières ou un mixte de 
cultures vivrières et de café). 
 
Via les interventions qui doivent mener vers un plaidoyer (R5) auprès des autorités et via des appuis aux 
autorités décentralisées pour faire face à la question foncière le programme contribue aussi à la CS 2 
« Contribuer à l’émergence d’institutions efficaces, redevables, responsables et ouvertes à tous (bonne 
gouvernance), en premier lieu au niveau des autorités décentralisées ». 
Les résultats sur respectivement le genre et l’environnement démontrent qu’on s’engage pour obtenir des 
résultats dans ces deux thèmes transversaux. Notons que sur ces deux thématiques nos partenaires ont déjà 
élaboré ensemble une charte pour chaque thème en 2016. Cela cadre avec la stratégie de la DGD à ce propos. 
 
6.4.2 K08 BURUNDI – Description de l’efficacité 
 
Pour l’efficacité on réfère d’abord à la théorie du changement (sous 3.). Les évaluations, études et autres 
expertises externes mentionnées sous 6.4.1 ont aussi contribuée à assurer l’efficacité. Ici on se limite à 
démontrer que ce programme concrétise des approches du CSC. 
 

Approche CSC Opérationnalisation dans ce programme 

1A Renforcer les capacités 
institutionnelles, financières, 
managériales et organisationnelles des 

R6, 7, 8 visent explicitement ce renforcement de capacités des 
organisations partenaires. La représentation locale (LV) 
l’implémentera, voir explication 9 sous 3. 



K08 Burundi, pagina 24 
 

OSC burundaises (gestion, autonomie 
financière, réflexion stratégique,…) 

Sous les résultats 3 et 4 il y a aussi des activités de renforcement 
de OSC burundaises UHACOM, COCOCA et CNAC. Le 
renforcement des capacités de gestion et de réflexion stratégique 
des coopératives prendra une place non négligeable dans le 
programme. Voir explication 6 au niveau du chapitre 3. 

1B Renforcer les compétences 
techniques/thématiques des OSC 
burundaises ainsi que leurs capacités de 
plaidoyer/communication sur les 
politiques par rapport à ces thématiques 

Le R5 consiste à s’assurer que les OSC burundaises partenaires 
développent des argumentaires solides qui peuvent porter le 
plaidoyer. 
R7 et 8 sont liés à des renforcements sur les thématiques 
transversales (genre et environnement) 

1C Favoriser la synergie entre les OSC 
burundaises, améliorer leur 
collaboration au sein de coupoles et 
plateformes et renforcer le réseautage 
national et international 

Le programme est basé sur la synergie entre partenaires locaux et 
l’amélioration de leur collaboration, en concertation avec des 
plateformes existantes. Un comité de pilotage regroupe 
l’ensemble des partenaires du programme et est ouvert à 
d’autres acteurs à des moments pertinents. Voir explication 9 
sous 3. 

1D Améliorer la communication vers les 
autorités et les titulaires de droits sur les 
politiques nationales et les activités des 
OSC 

Cela est prise en compte sous R5. Le développement de bons 
argumentaires de plaidoyer améliorerons considérablement cette 
communication qui permettra d’aller au-delà de simples 
revendications grâce aux connaissances produises basées sur des 
études solides. Voir explication 8 sous 3. 

1E Renforcer le dialogue constructif 
entre la société civile et d’autres acteurs, 
tant étatiques que privés, faciliter des 
cadres de concertation intersectorielle et 
stimuler des discussions sociétales sur le 
fonctionnement des autorités 

Cela se fera entre autre via le Groupe Plaidoyer Agricole et via le 
Groupe Sectoriel Café aussi bien que via la Concertation Afrique 
Centrale (11.11.11) et le Forum des Acteurs Belges auxquels nous 
sommes impliqués ou membre. 
Voir explication 8 et 9 sous 3. 

1F Stimuler l’innovation au niveau 
organisationnel et méthodologique et 
favoriser la recherche et le lien entre les 
instituts de recherche et OSC 

La recherche-action occupe une place très importante dans notre 
théorie de changement. On le fera en collaboration avec des 
institutions de recherche locales (ISABU) et étrangères (belge et 
française) avec qui nous avons déjà démarré la collaboration . 
C’est une continuation (et intensification) de recherches et des 
collaborations déjà commencées lors du programme 2014-2016. 
Dans le secteur Café : voir explication 3 sous 3. Pour l’exploitation 
familiale intégrée voir explication 2 sous 3. 

1G Renforcer l’échange et 
l’apprentissage sur base des expertises 
des sociétés civiles sous-régionales 

Broederlijk Delen a une tradition d’échanges sous-régionales 
(notamment avec le Rwanda et l’Ouganda) qu’on compte 
poursuivre. Plusieurs échanges avaient déjà été organisées 
récemment sur le fonctionnement des coopératives, le genre, 
l’environnement, le conseil à l’exploitation familiale. Cela cadre 
avec les résultats 6, 7 et 8 et l’explication 9 (théorie de 
changement sous 3) 

1H Promouvoir la thématique du genre, 
des droits humains, du respect de 
l’environnement et de la bonne 
gouvernance au sein de la société civile 

Notons aussi qu’on fait ce travail à plusieurs niveaux : au niveau 
des ménages sous le R2 avec les formations psycho-humaines et 
genre (voir aussi explication 4 de la théorie de changement). Sous 
les résultats 6, 7 et 8 on continuera sur le renforcement des 
capacités des partenaires dans ces domaines via des formations, 
accompagnements, Intervision … (voir aussi explication 9 du 
théorie de changement sous 3) 
Lors du programme 2014-2016, nous avons facilité l’élaboration 
commune de chartes genre et environnement avec les 
partenaires. Un suivi aussi est prévu pour faire le point assez 
régulièrement. Des outils de suivi de la bonne gouvernance 
avaient été élaborés lors du dernier programme (14-16) 

1I Stimuler, auprès des bailleurs qui 
interviennent auprès de la société civile 

Au niveau du résultat 3 et 5, nous produisons des rapports 
annuels et des études destinés à divers acteurs (dont l’ambassade 
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burundaise, la connaissance du contexte 
local et des nouvelles dynamiques qui 
naissent localement, promouvoir le 
contact avec les communautés à la base 
et renforcer des synergies entre OSC 
locales et les média locaux 

belge) pour partager notre lecture et connaissances issues du 
terrain et de l’accompagnement des OSC locales. Cela sera plus 
régulier encore dans le programme avec la recherche-action qui 
devient un volet plus important. 
Voir aussi sous explications 9 de la théorie de changement 
(chapitre 3) 

 

2A Améliorer le fonctionnement des 
structures décentralisées, surtout par 
une meilleure coordination/gestion des 
responsabilités (collecte de données, 
analyse, suivi, rapportage, 
implémentation etc.) 

Au niveau du résultat 1, avec nos partenaires APDH et AJCB, il est 
prévu des rencontres avec les autorités locales décentralisées 
pour des feed-back réguliers avec elles sur les données collectées 
au niveau des communautés concernant le foncier (via les 
guichets fonciers) et la gestion des conflits (via les centres 
d’écoute). Voir explication 5 sous 3. 

2B Renforcer les capacités 
institutionnelles, managériales et 
techniques des pouvoirs et institutions 
publics décentralisés, ainsi que des 
instituts de recherche/de formation 

Sous le résultat 1 et le résultat 6, on prévoit impliquer les 
techniciens agricoles des services décentralisés dans le conseil à 
l’exploitation familiale intégrée et dans le processus 
d’accompagnement (formation et recherche-action) y relatif en 
partenariat avec SupAgro (Université de Montpellier) 
Sur le foncier (sous résultat 2) on prévoit de formations des 
fonctionnaires. Voir explication 5 sous 3. 

2D Appuyer les institutions 
décentralisées en équipement et en 
infrastructures  

Au niveau du résultat 1, APDH a prévu dans son programme 
d’appuyer les autorités locales à disposer de matériels de 
mesurage et de levé topographique au niveau des services 
fonciers communaux. Voir explication 5 sous 3. 

2E Renforcer les capacités de 
sensibilisation et d’information dans les 
communautés par les acteurs 
pertinents(autorités, société civile, 
leaders locaux, comités intermédiaires) 

Au niveau du résultat 1 et 4, il est prévu de renforcer les capacités 
des ménages mais aussi des groupements collinaires à analyser et 
à diffuser les connaissances qu’elles acquièrent auprès de leur 
environnement immédiat de façon à ce qu’elles soient elles-
mêmes porteuses de message de paix, de consolidation de la 
justice sociale et d’actions de développement local 

2G Renforcer l’articulation entre la 
sphère étatique et le secteur informel, 
prévoir des espaces et 
mécanismes/approches 
alternatifs/innovateurs (pratiques 
sociales et traditionnelles) pour rendre 
service/justice aux populations 

Sous le résultat 1, nous appuyons le partenaire APDH à diffuser 
des rapports alternatifs concernant le prise en compte du genre 
au niveau des politiques liées au foncier.  
Voir explication 4 et 5 sous 3. 

2H Promouvoir la thématique du genre, 
des droits humains, du respect de 
l’environnement et de la bonne 
gouvernance au sein de la société civile 

Nous prévoyons aussi pour ce programme une collaboration avec 
l’ONG Belge RCN active au Burundi de travailler sur la production 
d’études et de rapports pour favoriser un plaidoyer de la 
promotion d’une justice sensible au genre en ce qui concerne 
l’accès au foncier.  
Quant à l’environnement voir R7 et aussi explication 9 de la 
théorie de changement. Pour la bonne gouvernance : explication 
6 de la théorie de changement. 

5A Renforcer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle par la consolidation, la 
diversification, la transformation, 
l’amélioration de l’usage et le stockage 
de la production agricole, de l’élevage et 
de la production halieutique, tout en 
assurant la promotion de la composante 
nutritionnelle. 

Sous les résultats 1, 3 et 4, nous promouvons l’amélioration de la 
sécurité alimentaire en actionnant deux leviers : l’amélioration de 
la capacité de gestion au niveau des exploitations familiales et la 
capacité des coopératives à offrir des services de qualité 
(production, stockage, transformation, commercialisation) à ces  
exploitations membres. 
Voir explication 2 et 3 sous 3. (théorie de changement) 

5B Promouvoir un modèle d’agriculture 
familiale durable, respectueuse de 
l’environnement et contribuant à sa 

Le résultat 1 est la traduction de la forte volonté à promouvoir, 
par le biais d’une forte synergie entre partenaires, un modèle 
d’agriculture familiale viable et soucieuse de l’environnement. 
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protection, tout en apportant une juste 
rémunération. 

Des études en cours avec la collaboration de deux universités 
(UCL et SUPAGRO) et l’UPH, ADISCO, APDH et CNAC réfléchissent 
sur quels seraient les systèmes de production écologiques viables 
au Burundi avec les superficies cultivées 
Voir explication 2 et 3 sous 3. (théorie de changement) 

5C Renforcer la structuration 
(organisationnelle et institutionnelle) et 
le fonctionnement des Organisations 
Paysannes au niveau local, régional et 
national, en vue d’élargir et de 
dynamiser leur base paysanne, et ainsi 
leur représentativité, et d’augmenter 
leur efficacité. Viser la consolidation du 
lien avec leurs membres et des réponses 
aux besoins réels identifiés. Favoriser la 
bonne gouvernance et la redevabilité 
aux membres. 

Au niveau des résultats 3, 4 et 5, nous promouvons la 
structuration d’un mouvement paysan à différents niveaux 
(groupements collinaires, coopératives de base, union de 
coopérative et Fédération. Cette architecture permet de prendre 
en compte à la base les besoins des producteurs, d’assurer leur 
implication totale mais aussi de permettre des plaidoyers 
légitimes au sommet identifiés par la corporation. Avec INADES et 
ADISCO, nous avions lancé une des plus grosses structures 
paysannes nationales de défense des intérêts des caféiculteurs (la 
CNAC) qui est un interlocuteur valable au niveau de l’Etat et aussi 
de la Banque Mondiale pour relayer les préoccupations et besoins 
de sa base 
Voir explication 6 sous 3. (théorie de changement) 

5D Favoriser le développement 
d’investissements en matière 
d’infrastructures agricoles (hangars, 
unités de transformations, pistes 
d’accès, valorisation de l'eau…) en vue 
d’assurer une meilleur valorisation de la 
production. Intégrer les OP dans la 
gestion des investissements agricoles. 

Au niveau du résultat 3 et 4, même si c’est de manière indirect e 
souvent, nous travaillons en collaboration avec des investisseurs 
d’impact pour financer certains investissements lourds. Ainsi 
COCOCA a bénéficié d’une usine de déparchage pour le café qui 
est un outil qui lui permet de maîtriser l’ensemble de la chaîne de 
valeur et capter aussi la plus-value qui sera redistribuée au niveau 
des producteurs. 

5E Renforcer et diversifier les capacités 
de mobilisation de ressources financières 
au sein des OP en vue de développer des 
programmes propres et assurer leur 
autonomie. 

Au niveau du résultat 3, nous facilitons les relations entre 
COCOCA et des investisseurs étrangers qui leur permettent 
d’avoir accès à des financements (remboursables donc) assez bon 
marché pour financer la campagne agricole. 
Voir explication 7 sous 3. (théorie de changement) 

5F Renforcer les capacités de plaidoyer 
interne et externe des OP notamment en 
termes de qualité des services, 
d’augmentation du budget dédié à 
l’agriculture, de législations adaptées,… 

Au niveau des résultats 3, 4 et 5, INADES, ADISCO et CNAC sont 
tous très actifs dans le renforcement des capacités de plaidoyer 
des OP et font partie de Groupe de plaidoyer pour la promotion 
de l’agriculture Burundaise. 
Voir explication 8 sous 3. (théorie de changement) 

5G Améliorer la formation rurale et 
agricole, y inclus le personnel des 
services décentralisés (DPAE) et du 
MINAGRIE, en vue de répondre aux défis 
actuels et futurs. Favoriser les cadres 
d’échange d’expériences et les synergies, 
notamment thématiques, à tous les 
niveaux. 

Au niveau du résultat 6, nous avons déjà entamé une 
collaboration avec l’université SUP AGRO de France (qui a 
développé une très forte expertise dans ce domaine) pour 
développer une formation rurale et agricole pertinente au 
Burundi à travers nos partenaires mais aussi en impliquant 
totalement la DPAE. Si les conditions le permettent, les ateliers 
suivants se feront au Burundi avec le personnel de la DPAE et du 
MINAGRIE 
Voir explication 2 et 3 sous 3. (théorie de changement) 

5H Engager les administrations locales 
dans le renforcement des plateformes 
agricoles provinciales et communales 
ainsi que dans la mise en place de 
structure de coordination des services 
agricoles 

BD fait partie d’un Groupe de Plaidoyer café (en collaboration 
avec des acteurs comme l’ONG Christian Aid) au niveau national 
avec des plateformes provinciales pour assurer un dialogue et des 
échanges réguliers avec les autorités à ce niveau. Cela permet 
aussi de rendre plus spécifiques ces échanges. Voir R5 et 
explication 8 de la théorie de changement.  

7A Renforcer les capacités des OSC dans 
leur travail d’influence et de 
financement auprès des partenaires 
techniques et financiers et des acteurs 
de la coopération internationale 

Voir R6 et explication 9 de la théorie de changement 
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7C Renforcer les capacités techniques et 
organisationnelles des OSC, tant au 
niveau thématiques (comme démocratie, 
culture de la paix, justice, droits 
humains, la déontologue, la culture 
institutionnelle…) que des processus de 
gestion 

Au niveau des résultats 4 et 6, nous appuyons l’UPH qui 
développe des modules de formation liés à ces thématiques pour 
faire émerger un leadership paysan fort qui permettra 
d’alimenter les OSC en personne ressources de qualité et 
favoriser des organisations durables mieux gouvernées 
Voir aussi approches 1A et 1B 

7D Sensibiliser et renforcer les 
populations, leaders communautaires et 
membre de la société civile sur l’étendue 
de leurs droits (civils, politique, 
économiques, sociaux et culturels), les 
organisations / réseaux impliqués dans 
leur défense, et les mécanismes de 
justice (formelles et informelles) pour les 
réaliser, avec une emphase sur les droits 
des personnes en situation de 
vulnérabilité ou d’exclusion (handicap, 
femmes, mineurs, ..) 

Au niveau des résultats 1 et 2, nos deux partenaires APDH et AJCB 
promeuvent et renforceront au cours du programme des 
mécanismes de justice sociale/populaire en collaboration avec 
celle formelle pour prendre en compte les besoins des personnes 
et groupes défavorisés qui ne connaissent pas forcément leurs 
droits (formations sont prévues) et qui leur rapproche d’une 
justice à leur écoute. 
Voir explication 4 et 5 sous 3. (théorie de changement)  

7E Soutenir et renforcer la capacité de la 
société civile et des communautés 
(incluant femmes, jeunes, …) à entamer 
un dialogue constructif, fondé sur le 
cadre des droits humains et son 
application, avec les autorités et 
partenaires étatiques dans le but de 
renforcer les bonnes pratiques de 
gouvernance (locales et nationale) et la 
démocratie participative 

Voir aussi résultat 6 et explication 9 de la théorie de changement 
et résultat 5 et explication 8 de la théorie de changement. 

7G De manière transversale, lutter 
contre les mécanismes sociétaux qui 
engendrent les inégalités, en particulier 
de genre, en suscitant notamment des 
changements basés sur une approche de 
droit mais également des changements 
de mentalités/attitudes/comportements 

Sous les résultats 1 et 7, nous promouvons la mise en place de 
mécanismes d’intégration du genre aux différents niveaux 
pertinents : au sein des organisations partenaires, au niveau des 
coopératives de base mais aussi des ménages (niveau souvent 
oublié). 
 

7J Renforcer les communautés et les 
autorités décentralisées pour qu’elles 
œuvrent localement de manière 
autonome et durable à la protection des 
droits notamment des populations les 
plus vulnérables (droits des enfants, 
droits sexuels et reproductifs 
notamment des femmes, jeunes, 
personnes handicapées, réfugiés et 
déplacés internes, etc.) 

Au niveau du résultat 2, cet aspect est pris en compte au niveau 
de la mise en place de centres d’écoute qui sont des centres de 
conseils et d’orientation juridique qui travaille en collaboration 
avec les autorités judiciaires mais permettent de travailler déjà en 
amont sur les conflits et de leur trouver des solutions pacifiques. 

 
6.4.3 K08 BURUNDI – Description de la durabilité 
 
La stratégie de durabilité de Broederlijk Delen couvre la durabilité financière, institutionnelle, écologique, 
technique et sociale. 
 

IMPACT 
Le programme envisage l’amélioration de la dignité des ménages ruraux. Pour y arriver on compte rentabiliser 
(en sens large) l’exploitation et renforcer la cohésion sociale. Vue les moyens on se limite pour cela à une zone 
d’intervention restreinte (+/- 4000 ménages) et on collabore avec des organisations locales spécialisés et 
complémentaires, on travaille en complémentarité et synergie avec d’autres acteurs de développement dans 
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la même zone (voir sous 6.6) et avec des institutions de recherche.  
Un volet national vise à porter à échelle les acquis de ce noyau ainsi que de faire entendre la voix des ménages 
ruraux au niveau politique, pour que leur vision et leur besoin sont prise en compte. On le fera à travers un 
mouvement coopératif déjà existant (le mouvement Haguruka via son union UHACOM et le mouvement café 
via l’union COCOCA et la confédération CNAC). 
La situation sécuritaire influencera l’impact au cours des 5 ans du programme. On suit la situation de près, via 
de divers fora sur place et en Belgique et au niveau Européen et prendra des mesures pour adapter le 
programme en cas de besoin. 

DURABILITE FINANCIERE 
Pour des organisations partenaires qui sont des organisations paysannes faitières, et dont les membres et/ou 
l’organisation organisent des activités commerciales, le développement de l’organisation peut mener 
progressivement vers une autonomie financière (voir COCOCA et UHACOM) à partir de deux sources : les 
cotisations financières et les marges réalisées sur la vente des produits. 
 
L’exemple de COCOCA est un chantier qui nous permet de construire cette durabilité financière organisée 
autour :  
- de la structuration d’une filière (café) intégrée au marché qui permet de capter une bonne partie de la plus-

value générée 
- de la redistribution de cette plus-value entre la faîtière, les coopératives de base et les membres 
- d’une capacité de gestion et de planification sans cesse améliorée (digitalisation via logiciels de gestion, plan 

d’affaires), Systèmes d’Information sur les Marchés digitalisés : à jour et facilement accessibles 
- de l’amélioration de la gouvernance et du contrôle 
- d’un système de financement dégressif, annoncé dès le départ de la collaboration, qui pousse l’organisation 

à aller vers une autonomie 
 
Pour une organisation comme UHACOM qui travaille sur des filières vivrières, nous promouvons le travail sur 
la qualité, la transformation et si possible la labellisation des produits pour les intégrer aux marchés locaux et 
écouler les surplus. Les autres stratégies déroulées au niveau de COCOCA restent les mêmes. 
Pour des partenaires de type ONG locale prestataires de services auprès des organisations de base nous 
préconisons une approche comme quoi les organisations de base prennent en charge (partiellement) les frais 
liés aux interventions. Broederlijk Delen facilite l’accès des partenaires aux financements locales, si possible. 
Nous mettons le focus sur une bonne capacité de gestion comptable et financière mais aussi technique au sein 
de ces organisations afin de leur permettre d’être compétitifs et d’être éligibles à divers types de financement. 
A priori Broederlijk Delen arrêtera le financement d’un partenaire si ce financement n’est plus pertinent dans 
le budget global du partenaire.  
 
Les organisations appuyées financièrement par Broederlijk Delen sont donc des organisations dont la fonction 
sociale et la valeur ajoutée d’un côté ne leur permet pas d’autofinancer à 100% leurs activités au risque 
d’offrir des services très couteux. De l’autre côté, elles  méritent un appui par la communauté, y inclus la 
société civile internationale. Dans la mesure où cela renforce la situation socio-économique du groupe cible la 
durabilité financière est implicite à notre avis.   

DURABILITE INSTITUTIONNELLE 
A travers le renforcement des capacités des organisations partenaires la durabilité institutionnelle est 
envisagée, d’abord de l’organisation en question mais aussi de la société civile. Il s’agit des capacités de 
gestion, leadership et « soft skills », selon le modèle des 5 Capacités (voir également annexe du programme de 
Komyuniti). Le renforcement des capacités se fait partiellement à travers des activités communes, 
planification et exécution conjointe et suivi et évaluation commune du programme. 
 
Quelques points clés sur lesquels nous travaillons avec les organisations pour renforcer leur durabilité 
institutionnelle : 
- la construction d’une vision qui permet de mobiliser le groupe autour d’idéaux et d’objectifs clairs. Cela se 

fait à travers la promotion de plans stratégiques 
- la mise en réseau pour éviter l’isolement et promouvoir une culture de benchmarking pour se comparer aux 

pairs et adopter les bonnes pratiques du secteur 
- le suivi des « 5C » (voir ci-dessus) et l’adaptation des services et du partenariat en fonction du niveau 

d’évolution de l’organisation 
- l’approche basée sur les droits visant les capacités spécifiques des groupes cibles à s’organiser pour réclamer 
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eux-mêmes leurs droits plutôt que de mettre le focus seulement sur la satisfaction des besoins pratiques 
Une société civile forte assure que les intérêts du groupe cible sont défendus de façon continu et qu’à travers 
cette influence socio-politique on évoluera vers un développement inclusif.  

DURABILITE ECOLOGIQUE 
La promotion d’une agriculture durable et si possible agro-écologique et de la gestion durable des ressources 
naturelles font partie de la politique sur l’agriculture familiale de Broederlijk Delen (élaborée lors d’un atelier 
international au Burkina en 2016 avec les partenaires et différents experts). Dans ce programme cela est 
concrétisée par l’approche Conseil à l’Exploitation Familiale Intégrée(R1).  
L’environnement est aussi un axe transversal. Le programme approfondit ce thème à partir d’un résultat à 
part (voir TOC 1) qui souligne notre engagement pour assurer que cet aspect soit pris en compte. 
La stratégie que nous mettons en œuvre s’articule ainsi : 
- une recherche-action autour d’un modèle d’exploitation familiale écologiquement viable (en tenant en 

compte les superficies actuelles)(R6) 
- une charte commune élaborée par l’ensemble des partenaires avec des indicateurs permettant de faire 

ensemble le suivi des avancées 
- un collaborateur très expérimenté dans le domaine (la GIZ, voir 6.6) pour nous accompagner et donner les 

formations nécessaires 

DURABILITE TECHNIQUE 
Notre stratégie à ce niveau découle aussi d’un principe : les programmes émanent des partenaires et BD se 
positionne comme un accompagnateur, s’interdisant de mettre en œuvre à leur place. Pour respecter ce 
principe, les aspects de renforcements de capacité occupent une place importante dans le programme.  
Nous promouvons plusieurs formes de renforcement de capacités : 
- l’apprentissage entre pairs (partenaires du programme) autour de visites de terrain communes, d’ateliers de 

partage de résultats 
- les formations sur des thèmes spécifiques et stratégiques en relation avec le développement des 

organisations. On s’assure que l’équipe de l’organisation partenaire concernée s’en approprie (gestion du 
budget, relation avec les personnes ressources, implication dans les TdR et mise en œuvre de la formation). 
Quant à la formation du groupe cible on s’assure que les personnes formées acquièrent véritablement des 
nouvelles compétences. 

- la recherche-action mettant en relation les partenaires avec des institutions (burundaises, aussi bien 
qu’internationales) capables d’apporter une plus-value aux expériences locales pour la production de 
connaissances plus fines et savoir-faire basés sur des méthodologies éprouvées. Transfert de compétences 
et formation du personnel et du groupe cible sont clés dans ce processus.  

DURABILITE SOCIALE 
Dans l’approche Broederlijk Delen, le développement de l’économie rurale est toujours combiné avec un 
développement social ou communautaire. On investit toujours dans le développement des organisations du 
groupe cible, dans une vie associative active, des communautés solidaires et dynamiques.  
Nous donnons une grande importance aux processus de construction des mouvements sociaux et à leur 
appropriation par la base. Dans les programmes précédents, nous avons investi beaucoup de temps pour ces 
processus, parfois lents mais garants d’une durabilité et légitimité sociale. Le mouvement café a été structuré 
et renforcé et le mouvement social Haguruka a été créé. 
La participation socio-politique du groupe cible cadre aussi avec ceci, aussi bien que la défense des droits et 
intérêts au niveau local et national. Renforcement de l’égalité genre et de la participation des jeunes sont des 
axes transversaux, et dépendant du contexte aussi d’autres formes de diversité peuvent être ciblées. 
Au Burundi on y ajoute aussi un volet de gestion non-violente des conflits. 

STRATEGIE d’EXIT 
La stratégie d’exit de Broederlijk Delen est définie et contient des procédures d’exit au niveau d’un pays, d’une 
zone de concentration géographique et au niveau de la collaboration avec les partenaires pris 
individuellement. Chaque programme zonale a son cycle de vie. Au Burundi on a opté pour une approche de 
pôles de concentration, auprès d’une dizaine de coopératives dans différentes communes. Cette approche est 
nouvelle. Les thématiques changent au fil du temps en fonction des besoins nouveaux et des défis de l’heure, 
le type d’appui et l’intensité aussi. 
 
En cas d’exit on conçoit des scénarios d’exit pour le collectif de partenaires et pour les partenaires individuels. 
L’exit dure 2 à 3 années, avec un appui financier diminuant et dans cette période on met un accent particulier 
sur le renforcement des capacités des partenaires en vue de leur autonomisation et sur la recherche de 
financements alternatifs. 
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6.4.4 K08 BURUNDI – Description de l’efficience 
 
Broederlijk Delen essaie de utiliser ses ressources le plus stratégiquement et soigneusement possible, et 
applique ce principe également dans le dialogue politique avec les partenaires et dans le suivi financier de leurs 
actions.  
 
COLLABORATION PERSONNELLE 

REPRESENTATION LOCALE 
 Broederlijk Delen ne dispose pas de “bureaux pays”. Par contre on a des représentants locaux (une fonction 
en plein temps). Le représentant local assure le relais et l’interaction entre l’équipe sur place et le siège, raison 
pour laquelle il s’agit d’un expatrié. Le mandat d’un représentant local est de 6 ans. Il a les tâches suivantes : 
dialogue avec en accompagnement individuel avec les organisations partenaires ; faciliter la collaboration 
entre partenaires dans des processus collectives dans le cadre du programme ; renforcer la synergie entre les 
partenaires et d’autres acteurs ; représenter Broederlijk Delen au pays, y inclus le suivi du CSC. 

COOPERANT GENERAL 
Nous engageons des coopérants pour le renforcement des capacités de plusieurs organisations dans une zone 
d’intervention au bien pour une expertise quelconque. Ils accompagnent de processus de changement de 
longue durée. Etant donnée la durée ceci est plus efficient et efficace qu’avec des consultants externes (on 
préconise des consultants pour des appuis de courte durée). Des coopérants sont du personnel international 
de Broederlijk Delen (qui peuvent être de n’importe quel pays d’origine sauf le pays dans lequel ils travaillent).  
Le cahier de charge est conçu en concertation avec les organisation partenaires et est toujours 
complémentaire avec les compétences dont disposent (ou peuvent disposer) les partenaires (par recrutement 
local). Dépendant du contexte du pays des compétences techniques peuvent être nécessaire (p.e. expertise 
avec agro-écologie, environnement, coopératives). Des coopérants contribuent toujours au développement 
organisationnel et une approche stratégique au niveau des partenaires ; le regard externe est une valeur 
ajoutée qui contribue à l’efficience (voir les recommandations de l’ évaluation des coopérants et volontaires 
dans l’annexe de programme de  Komyuniti). 

COOPERANT BURUNDI 
Outre le fait connu que les ressources humaines de qualité sont rares au Burundi, il est nécessaire encore 
d’avoir un coopérant multi partenaires en suivi-évaluation qui assure un coaching de proximité au niveau des 
différents partenaires de façon à compléter l’intervention du Représentant. Ce travail doit être quotidien, 
s’inscrire dans une relation de confiance qu’on ne peut avoir avec un consultant et préparer spécialement 
certains partenaires à acquérir une meilleure autonomie, vu qu’on s’inscrit dans une dynamique de stratégie 
exit pour les unions de coopératives notamment. 
Le programme ayant un axe synergie très important et nouveau pour les partenaires, il est indispensable 
d’avoir un expatrié qui va accompagner les partenaires à l’élaboration des protocoles, au test et au suivi des 
indicateurs liés. Donc un travail qui exige à la fois des capacités pédagogiques, de S&E et accompagnement 
d’un processus multi-acteurs. 

 
EXPLICATION DU BUDGET COUTS OPERATIONNELS 

REPRESENTATION LOCAL 
La rémunération du représentant local est définit dans la politique de gestion de ressources humaines de 
Broederlijk Delen. La budgétisation des frais de personnel est basée sur le coût moyen d’un mois d’un 
représentant local dans la période 2015-2016, avec une indexation de 1%. Le frais de fonctionnement 
concernent les frais de bureau, communication, déplacement, missions de terrain … 
Dans ce programme l’achat d’une nouvelle voiture est prévu. 

COOPERANT 
La rémunération du coopérant a été revu afin de mieux s’insérer dans la politique salariale générale de 
Broederlijk Delen. Le montant mensuel budgétisé est légèrement plus haut que dans la période2014-2016, 
avec une indexation de 1%. Le frais de fonctionnement concernent les frais de bureau, communication, 
déplacement, missions de terrain … Des investissements peuvent être prévus pour des moyens de 
déplacement ou pour l’achat d’un ordinateur ou imprimant. 

TRAVAIL DE GROUPE 
L’action travail de groupe concerne les frais de fonctionnement pour l’organisation de séminaires avec les 
partenaires, la formation du personnel des partenaires, facilitation de la participation aux formations 
organisées par de tiers et des visites d’échange et d’étude. Il s’agit essentiellement de la synergie et la 
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complémentarité interne entre partenaires du programme. Le budget est élevé à cause de plusieurs raisons : 
la collaboration avec les institutions de recherche (PRIK, UCL, SupAgro) sera aussi (partiellement) financé par 
ce budget, ce qui est coûteux et parfois on est obligé d’organiser des atelier ou séminaires au Rwanda à cause 
de la situation sécuritaire, ce qui entraîne des frais supplémentaires. 

FRAIS D’INVESTISSEMENT DES PARTENAIRES 
Motos, vélos, Véhicules, Ordinateurs, Matériel de bureau, Matériel de mesurage et levés topographique, GPS, 
Projecteurs, Unités de transformation, Intrants agricoles et animaux 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PARTENAIRES 
Loyer siège et antennes, Consommables de bureaux, Communication et internet, Eau et électricité, Formation 
du personnel, Transport, Entretien matériel/véhicule, Activités d’animation et de plaidoyer, Formations et 
visites d’échanges des groupes cibles, Edition de bulletin d’information, Accompagnement des cibles, Frais de 
mission, Frais d’ateliers, d’études et de restitution, Frais d’audit, Frais bancaires, Personnes ressources 

FRAIS DE PERSONNEL DES PARTENAIRES 
Directeur et ou coordonnateur de programme, Chargés de programme et responsables d’antenne, 
Comptables, Formateurs et animateurs de terrain, Chargé de suivi évaluation, Chargé de communication, 
Charges sociales 

 
6.5 K08 BURUNDI – Description de la stratégie de partenariat 
 

TYPE DE PARTENAIRES 
Nous voulons un groupe de partenaires divers, qui se complètent et qui s’inspirent mutuellement. Raison pour 
laquelle on a opté pour une combinaison d’organisations de base (COCOCA, UHACOM et CNAC), des 
organisations d’appui (INADES, ADISCO, CAM) et des organisations opérationnelles avec une spécialisation 
thématique précise (APDH et AJCB). L’intégration de ces partenaires (APDH et AJCB) qui travaillent sur la 
thématique des droits humains/le foncier est stratégique en ce sens qu’elles complètent très utilement le 
travail sur la thématique agriculture. On a opté pour des organisations avec des vision, approches et 
expériences différentes pour enrichir le débat et améliorer les interventions communes. Les organisations de 
base assurent que la voix du groupe cible est toujours représentée lors des discussions.   

COHERENCE DE LA SELECTION DES PARTENAIRES AVEC LE CSC 
Le processus de planification du programme s’est inscrit dans le CSC (voir 6.4.2) ensuite le rôle de chaque 
partenaire a été déterminé selon ces compétences et selon sa mission. Comparé au programme 2014-2016 on 
garde les mêmes partenaires ; mais le poids budgétaire et le rôle des organisations a changé. 
Le processus du CSC a permis de mieux expliciter le rôle de chaque organisation partenaire vis-à-vis des 
partenaires communs comme par exemple ADISCO (avec SolSoc), CAM (avec Entraide & Fraternité) et APDH 
(avec Avocats Sans Frontières) et pour assurer la complémentarité.  

COLLABORATION DANS UN PROGRAMME ZONAL 
Tous les partenaires sont actif au niveau zonal. ; voir sous 3 Théorie de Changement explications 2, 3, 4, 5 pour 
une description de leurs activités et de leur collaboration. Et voir aussi sous la typologie des activités dans le 
cadre logique sous 6.2. 

NOMBRE DE PARTENAIRES 
8 (5 en co-financement DGD) 

CONCERTATION STRUCTURELLE ENTRE PARTENAIRES ET ACTIVITES COMMUNES 
Voir aussi sous l’explication 9 de la Théorie de Changement (sous 3). Dans le cadre des résultat (6.2) on a 
intégré sous la typologie des activités une énumération d’activités communes. 

DIALOGUE ET SUIVI INDIVIDUEL DES PARTENAIRES 
BD accorde une grande importance à cet aspect. Régulièrement des réflexions sur comment mener et 
entretenir un partenariat fécond avec les différentes organisations sont tenues au sein de notre organisation 
pour assurer la plus grande qualité possible à ce niveau. Un représentant local installé dans la zone assure le 
dialogue permanent avec les différents partenaires en facilitant des rencontres bi et multilatéraux avec les 
partenaires. 
Un outil de suivi-évaluation standardisé construit avec tous les partenaires permet de collecter, d’analyser 
collectivement et de tirer des enseignements ensemble. Ce qui permet une production de connaissance 
collective non négligeable et de pacifier les relations aussi. 

RENFORCEMENT DES CAPACITES EN 2017-2021  
Voir sous explication 9 de la théorie de changement (3) 
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6.6 K08 BURUNDI – Description de la synergie et de la complémentarité 
 
Dans le cadre du programme plusieurs synergies et complémentarités ont été définies. Il y a plusieurs synergies 
autours d’un même groupe cible (p.e. avec VSF) et autour d’une même organisation partenaire (p.e. avec RCN 
J&D, E&F) et avec des organisations qui travaillent sur une thématique commune (comme p.e. 11.11.11). 
Ensuite il y a plusieurs synergies avec des instituts de recherche qui sont des partenaires important pour le 
mécanisme de la recherche –action, qui est clé dans la théorie du changement, avec l’UCL, Sup Agro, PRIK. La 
synergie avec la GIZ nous aide a intégrer l’aspect transversal « environnement » dans le programme. 
 
Au niveau des complémentarités on distingue d’abord la complémentarité avec deux belges qui œuvrent dans 
la même zone d’intervention mais dans un autre domaine (Protos et LC). Ensuite il y a des complémentarités 
thématiques (p.e. avec RCN J&D et SolSoc) et des complémentarités via un partenaire local commun (avec p.e. 
Avocats Sans Frontières et SolSoc). 
 
SYNERGIE 1 

Acteurs Vétérinaires Sans Frontières et BD 

Objectif Renforcer l’intégration de l’agriculture et l’élevage au sein des ménages et le réseau 
d’associations d’agro- éleveurs  (organisation et structuration des OP) dans les deux 
communes  Mwumba, Busiga et Kirundo. 
Cibles stratégiques communes : CSC 1 (1B et 1D) et CSC 5 (5A, 5B, 5C, 5E, 5F, 5G) 

Rôle de chaque 
acteur 

Dans la zone pilote commune, VSF va renforcer les capacités des ménages dans 
l’alimentation du bétail et former des animateurs pouvant fournir les premiers soins de 
base.  
BD a déjà facilité la formation de 02 agents de VSF sur l’accompagnement des ménages 
avec la formation de SUP Agro et va partager avec VSF son dispositif d’accompagnement 
des ménages pour initier ensemble un conseil à l’exploitation familiale qui intègre les 
aspects liés à l’élevage  

 

SYNERGIE 2 

Acteurs RCN J&D (Réseau Citoyens-Citizens Network, Justice et Démocratie) et BD 
Cibles stratégiques communes : CSC 7 (7C, 7E, 7G, 7H)  

Objectif Synergie d’échanges d’information et construction d’argumentaires pour le plaidoyer : 
Contribuer à l’amélioration de la cohésion sociale au niveau des communautés 
(essentiellement à Ngozi et Muyinga) à travers un partenaire commun (AJCB) à travers la 
construction d’argumentaires pour l’adoption d’une loi égalitariste sur les successions 
notamment liées à la terre  

Rôle de chaque 
acteur 

BD et RCN J&D partageront le fruit de leurs recherches liées à la législation dans les pays de 
la zone en matière de succession et la recherche concernant la taille minimale nécessaire à 
la production couvrant les besoins d’une famille pour la rédaction d’arguments conjoints en 
termes de plaidoyer pour l’adoption d’une loi égalitariste sur les successions. 

 

SYNERGIE 3 

Acteurs Entraide et Fraternité (E&F) et BD 

Objectif Cofinancement de la formation agricole et rurale à travers un partenaire commun (CAM) à 
Kirundo et Muyinga. Cibles stratégiques communes : CSC 5 (5G) 

Rôle de chaque 
acteur 

BD et E&F vont co-financer ensemble un même programme de manière complémentaire 
(les budgets sont déjà établis en concertation). BD et E&F expérimentent ensemble une 
stratégie d’appui aux jeunes autour de l’apiculture et la misciculture et de l’installation et 
du suivi des apprenants qui sortent du centre en leur offrant un paquet d’appuis 
complémentaires.   

 

SYNERGIE 4 

Acteurs GIZ Burundi et BD 

Objectif Synergie thématique : Intégration de l’Environnement et le changement climatique dans les 
programmes. Cibles stratégiques communes : CSC 5 (5B) et CSC 8 (8D) 

Rôle de chaque 
acteur 

BD fait le suivi de l’application de la charte (réalisée en 2016) au niveau des partenaires 
avec l’appui de la GIZ 



K08 Burundi, pagina 33 
 

GIZ poursuit le renforcement des capacités de BD et co-finance une formation sur le climate 
proofing des partenaires au Burundi (analyse et monitoring des aspects Environnement & 
Climat lors du processus de mise en œuvre du programme) 

 

SYNERGIE 5 

Acteurs Université Catholique de Louvain (UCL) – Belgique et BD 

Objectif Synergie thématique : Recherche-action sur la viabilité des exploitations familiales au 
Burundi à travers ADISCO, l’Université Populaire Haguruka (promue par ADISCO), INADES, 
CNAC, APDH. Cibles stratégiques communes : CSC 5 (5B) et CSC 8 (8B, 8E) 

Rôle de chaque 
acteur 

BD et UCL restituent ensemble les activités de recherche-action à Bruxelles et à Bujumbura 
et capitalisent les résultats et les diffuse par différents biais pour faire un plaidoyer sur 
l’appui aux exploitations familiales agricoles  

 

SYNERGIE 6 

Acteurs Université SUP-AGRO de Montpellier – France et BD 

Objectif Synergie thématique : Appui méthodologique à la construction de la demande sociale des 
ménages/accompagnement des exploitations familiales/ élaboration d’un Conseil à 
l’Exploitation Familiale avec ADISCO, l’Université Populaire Haguruka (promue par ADISCO), 
INADES, CNAC. Cibles stratégiques communes : CSC 5 (5B) et CSC 8 (8B, 8E) 

Rôle de chaque 
acteur 

BD mobilise les partenaires, oriente sur les besoins des partenaires et du programme et 
fournit les moyens de leur participation à cette recherche 
SUP-AGRO renforce les capacités des partenaires à réaliser la recherche (collecte, 
traitement et analyse des informations) et disponibilise les résultats à travers des rapports 

 

SYNERGIE 7 

Acteurs Christian AID et BD 

Objectif Synergie thématique : Appui organisationnel aux coopératives café et Renforcement d’une 
plateforme de plaidoyer café au Burundi.  
Cibles stratégiques communes : CSC 5 (5F)  

Rôle de chaque 
acteur 

BD et Christian AID sont membres de la plateforme plaidoyer avec CNAC, INADES et 
ADISCO.  BD et Christian fournissent un appui financier et technique à la plateforme et 
mènent ensemble un diagnostic organisationnel de COCOCA pour renforcer ses capacités  

 

SYNERGIE 8 

Acteurs Permaculture Research Institute Kenya et BD 

Objectif Synergie thématique : Recherche autour d’une production durable du café (sur la 
permaculture). Cibles stratégiques communes : CSC 5 (5B)  

Rôle de chaque 
acteur 

BD organise une visite des partenaires auprès de l’institut de recherche et associe l’ISABU 
(qui collabore déjà avec CNAC sur la recherche de fertilisation du café). PRI-K partage les 
résultats de la recherche avec ISABU et les partenaires et fournit un appui méthodologique 

 

Synergie 9 

Acteurs 11.11.11 et BD 

Objectif 11.11.11 prévoit une synergie avec Broederlijk Delen sur la participation et la 
démocratisation pour des groupes cibles communs (comme les jeunes) et sur des thèmes 
d'intérêt mutuel comme le plaidoyer 

Rôle de chaque 
acteur 

Rôle de chaque acteur :  

 identifier des thèmes d’intérêt mutuel dans le cadre de programmes et proposer 
des stratégies de plaidoyer communes 

 échanger sur des plans de renforcement des capacités pour des partenaires  
 

Synergie 10 

Acteurs EIRENE et BD 

Objectif EIRENE prévoit une synergie avec Broederlijk Delen sur le renforcement de la cohésion 
sociale et de la paix  

Rôle de chaque 
acteur 

Rôle de chaque acteur :  

 BD met à la disposition de EIRENE son expérience sur la construction des 
alternatives au développement, notamment autour du ‘bien vivre’ développé en 



K08 Burundi, pagina 34 
 

Amérique latine et EIRENE, à travers son partenaire local CHIRO, construit avec la 
collaboration de BD une réflexion et animation du bien vivre dans les 
communautés de base burundaise autour des valeurs et cultures burundaises 

 
COMPLEMENTARITE 1 

Acteurs Louvain Coopération et BD 

Objectif Elargir l’accès au service de santé au niveau des coopérateurs et harmoniser les 
interventions avec les autres opérateurs tels que ADISCO 
Cibles stratégiques communes : CSC 4 (4B)  

Rôle de chaque 
acteur 

Louvain Coopération facilite l’accès aux soins de santé là où ADISCO n’intervient pas et/ou 
discute avec ADISCO pour combiner leurs appuis dans le domaine 

 

COMPLÉMENTARITÉ 2 

Acteurs PROTOS et BD 

Objectif Conduite/partage des actions de Recherche-action au sein des ménages et facilitation de 
l’accès aux ménages pauvres aux toilettes ECOSAN 
Cibles stratégiques communes : CSC 5 (5B) et CSC 6 (6H) 

Rôle de chaque 
acteur 

PROTOS et BD mènent ensemble une recherche-action sur la valorisation des toilettes 
ECOSAN et collaborent sur les moyens de démocratiser son adoption par les familles 
démunies  

 

COMPLÉMENTARITÉ 3 

Acteurs RCN J&D (Réseau Citoyens-Citizens Network, Justice et Démocratie) et BD 

Objectif Complémentarité thématique : Contribution au renforcement de la cohésion sociale par la 
production et partage de connaissances sur le foncier et les successions 
CSC 7 (7H) 

Rôle de chaque 
acteur 

BD et RCN J&D affichent une complémentarité thématique, les recherches de BD et de RCN 
J&D sur le foncier et les successions se rejoignant dans l’objectif final d’un partage de la 
terre plus égalitaire et moins conflictuel. 

 

COMPLÉMENTARITÉ 3 

Acteurs Solidarité Socialiste et BD 

Objectif Complémentarité thématique et géographique, intégration de l’environnement et du genre 
dans le travail d’ADISCO et de la CNAC, partenaires communs. (CSC TD : 1,2 et 3 

CSC Burundi : 1, 3C-D-I, 4, 5 et 8B) 
Rôle de chaque 
acteur 

Organisation par le représentant de BD local de concertations pour garantir la cohérence 
du travail des partenaires et valoriser les synergies possibles et les complémentarités. Mise 
en contact avec d’autres OSC et entreprises au niveau national et international. 

 

COMPLÉMENTARITÉ THEMATIQUE ET GEOGRAPHIQUE 6  

Acteurs Avocats Sans Frontières et BD 

Objectif Complémentarité thématique et géographique dans le travail avec le partenaire commun 
APDH (CSC 1, 7 ; 7A-H) 

Rôle de chaque 
acteur 

ASF et BD coordonneront leurs actions de renforcement de capacités de l’APDH. 
ASF partagera avec BD les résultats de ses analyses, en particulier de sa recherche action 
sur les bonnes pratiques de gestion des conflits au niveau communautaire. ASF partagera 
avec BD sa méthodologie pour le renforcement du pouvoir d’agir du justiciable. 
BD partagera avec ASF son analyse des causes de conflit foncier. BD partagera avec ASF sa 
méthodologie pour la mesure et le renforcement de la cohésion sociale. 
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Samenwerkingsverband Komyuniti 
Programma 2017-2021 

K09 GUATEMALA 
 

 
Uitleg met betrekking tot de aanpassingen van het programma 
 
Het programma zet zich in principe voort in de lijn zoals het gepland was, maar met een vertraagde opstart in 
2017 en enkele aanpassingen in het bereik van de directe doelgroep en in de resultaten, weerspiegeld in een 
lagere score van de indicatoren van R2-ind.1 & 2; R.3-ind.1&2; R4-ind.1; R5-ind.1; R6-ind.1&2; R.7-ind.1. De 
lagere score heeft te maken met de budgettaire beperkingen en met het feit dat partner AVANCSO slechts één 
jaar meer in het programma blijft, onder eigen middelen. Onder resultaat 6 is een extra indicator toegevoegd in 
functie van de samenwerking Frères des Hommes - BD - SERJUS.  
De veranderingen die voortvloeien uit het gewijzigde (verminderde) budget en de ongunstig evoluerende 
wiselkoers zijn: 
- In het eerste jaar van het programma krijgen de partners lagere budgetten. De DGD partner die instaat 

voor resultaat 7 (COPAE), wordt voor één jaar ondergebracht in eigen middelen, samen met de 
ondersteuning via eigen middelen van de twee andere partners binnen dit resultaat (PTSM en FTN).  

- COPAE blijft voor de volle 5 jaar in het programma (oorspronkelijk voorzien tot einde 2019).Dit vanwege 
het toenemend belang van resultaat 7, gezien de aanhoudende situatie van bedreiging en criminalisering 
van de verdedigers van de mensenrechten en de natuurlijke rijkdommen. Ook de risicotabel (risico 3, p.15) 
is lichtjes aangepast in die zin.   

- Partner AVANCSO (eigen middelen) wordt omwille van budgettaire beperkingen nog slechts gedurende 
één jaar gesteund. AVANCSO zal enkel nog bijdragen in de opvolging van het plan de vida van de gemeente 
Colomba (oorspronkelijk was voorzien: Colomba én Comitancillo). REDSAG, PA en SERJUS worden geacht 
om vanaf 2018 de nationale dimensie van communicatie en lobby binnen het programma voldoende te 
kunnen coveren.  

- Investeringen van jaar 1 worden verschoven naar jaar 2 en vanaf jaar 3 gereduceerd. De partners kunnen 
op die manier op tijd alternatieven zoeken voor deze verminderde ondersteuning.  

- Het budget van de supralokale partners REDSAG en PA wordt verminderd in jaar 4 en 5. Er wordt verwacht 
dat de dynamiek van wisselwerking tussen het lokale en het regionale niveau tegen dan voldoende 
geconsolideerd is om te blijven functioneren met verminderde budgetten. Dit ligt in de lijn van de 
aanbeveling uit de beoordelingsfiche dat er dient gewerkt te worden aan de financiële duurzaamheid van 
het lobby- en beleidswerk.    

- Er was een inzet voorzien van 2 coöperanten tot half 2018. Dit wordt teruggebracht naar één coöperant 
vanaf mei 2017. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de observatie van DGD dat de kosten van het 
lokale kantoor te hoog liggen. De voorziene coöperant voor PME, zal slechts enkele maanden 
aangehouden worden voor het opstarten van het programma en draagt de verantwoordelijkheid voor de 
monitoring van de resultaten van het programma dan over naar de partners, met periodieke 
ondersteuning van een extern consultant. De tweede coöperant zal gedurende de loop van het 
programma (met een uitfasering in het laatste jaar) de articulatie tussen de lokale en regionale processen 
ondersteunen met het oog op een politieke en publieke beleidsbeïnvloeding die in beide richtingen 
versterkt wordt.  

- Het budget voor vrijwilligers wordt teruggebracht naar 2 inzetten ipv. 3. 
 
 
 
 

In dit aangepast programma geven we alle veranderingen in geel gemarkeerd aan. 
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Korte samenvatting in het Nederlands 
Broederlijk Delen steunt rurale gemeenschappen in het westen van Guatemala in hun streven naar een betere 
toegang, controle en duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen. Daarvoor werken we samen met vier 
lokale partnerorganisaties die inheemse en boerenfamilies ondersteunen in twintig gemeenschappen, 
verspreid over drie gemeentes. Twee gemeentes behoren tot het inheemse grondgebied van de Maya Mam 
waar zich verschillende mijnbouwprojecten en waterkrachtcentrales bevinden. In de derde (lager gelegen) 
gemeente legt de agrobusiness een enorme druk op grond en water. De lokale interventies worden aangevuld 
met de activiteiten van zes regionale en nationale partnerorganisaties die focussen op rechtenverdediging. Het 
werk van onze partners is geworteld in de Maya-kosmovisie en stel het begrip ‘buen vivir’ centraal. Het omvat 
vele facetten van rechtvaardigheid: gender, tussen generaties, etnisch, economisch en op vlak van milieu. 
Concreet betekent dit dat we inzetten op de ontwikkeling van alternatieven zoals solidaire economie, gezond 
voedsel, zorg voor het leven, versterking van het sociaal weefsel, opbouw van de democratie van onderuit, en 
publieke en politieke beïnvloeding omtrent natuurlijke rijkdommen. Het programma tracht zo bij te dragen aan 
een grotere politieke en economische autonomie van de inheemse en boerenbevolking op het platteland in 
Guatemala. 
 

 
Specifieke doelstelling:   
Rurale gemeenschappen (boeren en inheemsen) uit West-Guatemala verbeteren hun beheer en verdediging van 
de natuurlijke rijkdommen in functie van het ‘buen vivir’ (goed leven) op hun grondgebied, met gender- en 
intergenerationele rechtvaardigheid en respect voor hun culturele waarden  - cfr. strategisch doel 1,3 en 4 van 
GSK Guatemala

1
 

 

Streek, doelgroepen en partners:  
Het programma wordt gedragen door 10 partners (7 in DGD en 3 in eigen middelen), en richt zich op de streek 
West-Guatemala (Occidente) met linken naar het nationale niveau. Op lokaal vlak ontwikkelen AMMID, 
AFOPADI, RK en FTN een directe werking met families, vrouwen en jongeren van inheemse en boerenfamilies 
in de gemeentes Comitancillo (departement San Marcos), San Ildefonso de Ixtahuacán (dept. Huehuetenango) 
en Colomba (dept Quetzaltenango). De eerste 2 gemeentes liggen in inheems Maya Mam grondgebied en 
worden geconfronteerd met extractieve mijnbouw en grootschalige energieprojecten (waterkrachtcentrales). 
De derde gemeente behoort tot het laagland, waar agro-industriële productie in concurrentie treedt met 
kleinschalige landbouw. De doelgroepen worden geconfronteerd met een niet-duurzaam ontwikkelingsmodel, 
dat een zware druk legt op hun leefomgeving en geen rekening houdt met hun moeizaam verworven rechten 
(toegang tot en participatief beheer van de natuurlijke hulpbronnen, lokale besluitvorming, culturele 
eigenheid). Op regionaal en nationaal vlak ondersteunen de andere partners via onderzoek (AVANCSO), 
vorming, bewustmaking, organisatieversterking, communicatie  en lobbywerk de ontwikkeling van een gunstig 
normatief kader inzake waterbeheer en biodiversiteit (SERJUS, REDSAG), duurzame rurale ontwikkeling en 
toegang tot grond voor kleine boeren (PA, PTSM, FTN), specifieke rechten van de inheemsen bevolking en de 
verdediging van mensenrechtenactivisten die opkomen voor de territoriale rechten van rurale 
gemeenschappen (COPAE). Binnen het kader van het programma wordt een intensieve werking op lokaal 
niveau aldus ingebed in een breder perspectief van organisatieversterking, bewustmaking en pleitbezorging 
rond toegang tot, duurzaam beheer van en controle over de natuurlijke hulpbronnen.  
 

Veranderingstheorie en beoogde resultaten:  
De onderbouw van het programma beoogt (resultaten 1 en 2) programmatorische samenwerking  en 
capaciteitsversterking van de actoren binnen het programma. We bouwen verder op het fundament dat is 
gelegd in 2014-2016, waarin het uitwerken van een gezamenlijke visie en concrete initiatieven van 
samenwerking centraal stonden. In het nieuwe programma mikken we op een nog grotere betrokkenheid van 
de doelgroepen en netwerking tussen actoren.  
We zetten in op complementaire en 3 onderling verbonden veranderingspaden. Het lokale werk met 
basisgroepen (pad 1)  speelt vooral in op de praktische noden in de gemeenschappen die afhangen van hun 
natuurlijke rijkdommen om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij worden begeleid in het uitbouwen van 
concrete initiatieven die hun levenskwaliteit helpen verbeteren (resultaat 5: versterken van duurzame 

                                                                 
1
 MEC 1: Fortalecer a actores en su defensa y promoción del respeto a los Derechos Humanos, la justicia socio-económica y ambiental y la 

Buena Gobernanza, para la construcción de una Guatemala pluricultural, multilingüe y multiétnica    /    MEC 3: Contribuir a una economía 
local y rural fuerte que aporte al desarrollo durable a nivel local, regional y nacional y que garantiza una vida digna para todos y todas   /   
MEC 4: Garantizar y mejorar el acceso a los conocimientos, mejorar la calidad de la investigación científica y estimular la innovación con el 
fin de contribuir al desarrollo 
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alternatieve praktijken). Op een hoger niveau (pad 2) verdedigen  netwerken, platforms en organisaties de 
strategische belangen (territoriale rechten, bescherming van het leefmilieu) van deze doelgroepen, samen met 
die uit andere gemeentes en departementen (resultaat 6: politieke en publieke pleitbezorging).  Gezien de 
activiteiten politiek gevoelig liggen en machtige economische actoren viseren, is binnen dit pad een strategie 
voorzien ter bescherming van mensenrechtenverdedigers (resultaat 7). Transversaal (pad 3) voorzien we  
specifieke acties om de rol van vrouwen en jongeren te stimuleren (resultaat 3 en 4) in de controle over en het 
duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen.   
Op lokaal vlak worden kleine boeren minder afhankelijk van externe inputs via de promotie van agro-
ecologische landbouw, gezonde voedingsgewoontes, lokale vermarkting van overschotten, uitwisseling en 
samenwerking.  
Op supralokaal niveau stimuleren de partners volgens hun specifieke expertise processen van bewustmaking, 
communicatie, lobbywerk en uitwisseling over het beschermen en duurzaam beheren van de natuurlijke 
hulpbronnen. De politieke vorming van kaders binnen de organisaties legt niet alleen nadruk op de sociale, 
maar ook de ethische dimensie en de inclusie van vrouwen en jongeren.  Voor de empowerment van vrouwen 
is een eerste conditie dat geweld op vrouwen bespreekbaar wordt gemaakt en dat hun versterking samengaat 
met veranderingsprocessen bij mannen.  De partners werken ook samen om mensenrechtenverdedigers beter 
te beschermen tegen mogelijke aanvallen en/of criminalisering via juridische ondersteuning en communicatie. 
Internationaal geven ook de netwerken en contacten waar Broederlijk Delen actief in participeert (CIFCA, 
CIDSE, FONGI) zichtbaarheid aan de schendingen van de mensenrechten in Guatemala en dragen tot de 
bescherming van activisten. Daarnaast interpelleren ze de internationale (Europese en Belgische) instanties 
inzake hun ontwikkelings- en investeringsbeleid in de regio.  
 

Relevantie en doeltreffendheid:  
Het programma speelt in op de specifieke context van Guatemala, met een historisch uitgesloten rurale en 
inheemse bevolking, niet-duurzame ontwikkelingsactiviteiten die grote spanningen veroorzaken en een sterk 
aanwezige, maar ook onderling verdeelde civiele maatschappij. Het programma draagt bij tot een sterkere 
samenhang en coördinatie tussen actoren op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau in functie van een 
effectievere verdediging van de rechten van de bevolking (SD1), het ontwikkelen van visie en praktijk inzake 
agro-ecologische landbouw, lokale vermarkting, verhogen van de voedselsoevereiniteit, initiatieven van 
solidaire economie (SD3) en het versterken van de capaciteiten van de betrokken actoren (SD4).  
 

Duurzaamheid:  
We versterken de institutionele capaciteiten van partners, sociale organisaties en de civiele samenleving, o.a. 
om beleidsvoorstellen te formuleren en  de overheid als duty bearer aan te spreken. Goed beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen en de harmonie tussen mens en natuur staan centraal in de visie en praktijk van 
partners en Broederlijk Delen (concreet vertaald in de promotie van agro-ecologische landbouw, bescherming 
van biodiversiteit, duurzaam waterbeheer). Broederlijk Delen deelt met zijn partners een integrale visie waarin 
de levensplannen (‘planes de vida’) van de gemeenschappen, culturele inbedding en onderlinge solidariteit 
centraal staan. De samenhang tussen lokale en nationale organisaties wordt in twee richtingen versterkt. Op 
lokaal vlak verzekert de inbedding in nationale platforms en netwerken het werk rond strategische kwesties. 
Omgekeerd geeft het lokale draagvlak het (inter)nationale lobbywerk legitimiteit en potentieel voor 
mobilisatie.  Het programma schept ook condities voor vrouwen (genderbenadering) en jongeren om hun rol 
op te nemen in het goede beheer en de controle over de natuurlijke hulpbronnen.  
 

Synergie en complementariteit: 
Broederlijk Delen heeft een samenwerkingsovereenkomst met Frères des Hommes (betrokken partij) voor de 
opvolging van de deelactie van de school voor politiek leiderschap van gedeelde partner SERJUS. Binnen het 
consortium van de 7 Belgische actoren die instaan voor de uitvoering het GSK Guatemala neemt de lokale 
vertegenwoordiger op het terrein en de programmaverantwoordelijke in Brussel actief deel aan het overleg en 
de thematische uitwisselingen inzake thema’s die van belang zijn voor het programma (zoals milieu en 
gendergelijkheid). Met TRIAS werken we samen rond gender en nieuwe masculiniteit, met VVSG rond 
inheemse rechten en met Entraide voor de opvolging van 2 gezamenlijke partners. Broederlijk Delen is binnen 
het GSK ook referent voor het politieke lobbywerk rond Centraal-Amerika van 3 internationale netwerken 
(FONGI, CIFCA en de Centraal-Amerika groep van CIDSE) en opportuniteiten die zich hiertoe aandienen op 
Belgisch niveau. 
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ACLARACION PREVIA  
 
LA ASOCIACION KOMYUNITI EN 2017-2021 
La asociación Komyuniti, fundada en 1997,  comprende Studio Globo y Broederlijk Delen. El valor añadido de la 
asociación ha sido corroborado a lo largo de muchos años. Ambas organizaciones son reconocidas como NGO 
de programas para el periodo de 2017-2026. La asociación Komyuniti continúa en 2017-2021 con la 
consolidación de la sinergia. Los miembros de Komyuniti tienen una planificación estratégica común para 2014-
2021, que da lugar al programa común. La gestión basada en los resultados y la gestión de la calidad se 
desarrollan juntas. Broederlijk Delen y Studio Globo colaboran en el ámbito de logística, informática y gestión 
de dados, gestión del personal y contabilidad. El protocolo de la asociación ha sido revisado con vistas al 
periodo 2017-2021.  
 
PROGRAMA COMUN 2017-2021 
En el marco de la nueva normativa, Broederlijk Delen y Studio Globo presentan un programa común. El 
programa de 2017-2021 es el sexto programa de Komyuniti. Sigue siendo un programa integrado, como antes. 
Conforme la nueva normativa, los presupuestos y la justificación financiera ahora se hacen por separado. El 
programa común es dirigido y monitorizado por la comisión directiva de Komyuniti, y dentro de Studio Globo y 
Broederlijk Delen por los equipos directivos. La coordinación y monitorización operacional son la 
responsabilidad de la célula Komyuniti, que consiste del coordinador y el contable del programa.  
  
SECCION BELGA 
La sección belga del programa comprende tres objetivos específicos: educación, movimiento y política. 
Corresponden a tres objetivos estratégicos del Marco Estratégico Común para Bélgica. El objetivo común 
Educación se realiza en conjunto por Studio Globo y Broederlijk Delen, con el liderazgo de Studio Globo. La 
realización del objetivo común Educación es monitorizada por la comisión de trabajo sobre Educación de 
Komyuniti. Los objetivos Movimiento y Política son realizados por Broederlijk Delen.   
 
SECCION DE LOS PAISES COPARTES  
La sección de los países copartes del programa se realiza por Broederlijk Delen. Esta sección se organiza por 
país con un objetivo específico por país. Los objetivos específicos para Israel-Palestina, Burkina Faso, Senegal, 
Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Guatemala, Nicaragua, Haití, Perú y Bolivia caben dentro de los marcos 
estratégicos comunes de los respectivos países. El objetivo específico para Colombia se entrega fuera del 
marco estratégico, según las reglas en vigor al respecto.  
 
COHERENCIA VIVA DEL PROGRAMA  
Tanto dentro de la sección belga como dentro de la sección de los países copartes la gente se afana por el 
cambio social para el desarrollo sostenible y un mundo sin desigualdad. Con este programa queremos reforzar 
la dinámica de interacción entre los grupos en Bélgica y en los países copartes que son conscientes de que 
colaboran en un objetivo común, con desafíos específicos para cada país. Los países copartes son implicados en 
la campaña de Broederlijk Delen  y en el desarrollo de los productos educativos. La colaboración del personal y 
viajes de inmersión sirven para establecer vínculos entre el movimiento de voluntarios y los países copartes. 
Más en general queremos desarrollar las metodologías para promover la solidaridad directa entre grupos en 
Bélgica y en los países copartes. La incidencia política en la que se defienden los intereses comunes de la 
población en los países copartes constituye un puente entre la sección belga y la sección de los países copartes. 
Las actividades en los países copartes son expresiones del movimiento de solidaridad y las actividades en 
Bélgica son, al menos parcialmente, determinadas por la dinámica de cambio social en los países copartes.  
 



 

K09 Guatemala, pagina 5 
 

1. K09 GUATEMALA – FICHA PAIS  
 

gastos operacionales   € 2.359.330,55   

persona de contacto en 
Bélgica 

nombre Patricia Verbauwhede, programmaverantwoordelijke 
Broederlijk Delen 

teléfono 02 213 04 54 

e-mail patricia.verbauwhede@broederlijkdelen.be 

persona de contacto en 
Centroamérica (oficina 
Guatemala) 
  

nombre Helene Van Acker, lokale vertegenwoordiger Broederlijk Delen 

teléfono 00502 4636 6918 

e-mail leen.vanacker@broederlijkdelen.be 

 
RESUMEN SINTETICO DEL PROGRAMA 
 

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar el acceso, el control y la gestión sostenible de los bienes 
naturales de familias rurales, indígenas y campesinas en el Occidente de Guatemala. A nivel local, cuatro 
copartes trabajaran con familias rurales indígenas campesinos en 20 comunidades de tres municipios. Dos de 
los municipios priorizados están situados en territorio indígena Maya Mam (Comitancillo en el departamento 
de San Marcos y San Ildefonso Ixtahuacán en el departamento de Huehuetenango) donde se encuentran varios 
proyectos extractivos mineros y de generación de energía hidroeléctrica. El tercer municipio (Colomba, en el 
departamento de Quetzaltenango), pertenece a una zona mas baja, con fuerte presión sobre la tierra y el agua 
por la presencia de las explotaciones agro-industriales. El trabajo local se vincula a un trabajo mas regional y 
nacional mediante las acciones complementarias de seis copartes que trabajaran en el fortalecimiento 
organizativo y la defensa de derechos. El trabajo esta orientado por la noción del “buen vivir” en el territorio, 
basada en la cosmovisión Maya. Comprende justicia de género, intergeneracional, étnica, ambiental y 
económica. Se expresa en el desarrollo de prácticas alternativas de economía solidaria, consumo sano, cuido de 
la vida, fortalecimiento del tejido social, la construcción de la democracia desde abajo y una incidencia política 
y pública más efectiva en torno a los bienes naturales. A lo largo, el programa aspira aportar a una mayor 
autonomía política y económica de la población indígena y campesina rural en Guatemala. 

 
MAPA CON LA UBICACION DE LAS INTERVENCIONES 
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2. K09 GUATEMALA – LISTADO DE LAS COPARTES Y PARTES INVOLUCRADAS 
 

1 AFOPADI 

tipo Coparte con financiamiento DGD 

nombre completo Asociación de Formación para el Desarrollo Integral 

dirección Apartado Postal 283,  Quetzaltenango, Guatemala 

teléfono (502) 7772 0245             

e-mail afopadi@turbonett.com 

persona de contacto Annemie Kamoen 

objetivo K09 GUATEMALA 

presupuesto DGD 267.000 euro 

aporte en los resultado R1 y R2: Participación en las actividades de fortalecimiento de capacidades y de 
sinergia y coordinación previstas dentro del programa.  
R3: Abordaje de la violencia contra la mujer a través de la formación a hombres en 
nuevas masculinidades  
R5: Implementación de cajas comunitarias de ahorro y crédito para la 
dinamización de la economía local.  
R6: Articulación local, regional y nacional en torno a la gestión y defensa de bienes 
naturales: agua y tierra 

coparte desde 2000 

 

2 AMMID 

tipo Coparte con financiamiento DGD 

nombre completo Asociación Maya- Mam de investigación y Desarrollo 

dirección Oficinas Municipales, local No. 6 primer nivel, calle real Comitancillo, San Marcos, 
Guatemala 

teléfono (502) 5892 1986 

e-mail rubenfeliciano2001@yahoo.com 

persona de contacto Ruben Feliciano 

objetivo K09 GUATEMALA 

presupuesto DGD 212.623,30 euro 

aporte en los resultado R1 y R2: Participación en las actividades de fortalecimiento de capacidades y de 
sinergia y coordinación previstas dentro del programa. 
R3: Fortalecimiento de capacidades -técnicas y políticas- de mujeres, 
concientización de hombres y articulación con institucionalidad municipal y ONGs 
para la incidencia municipal. 
R4: Acompañamiento a jóvenes en procesos de sensibilización e incidencia 
municipal. 
R5: Implementación de: procesos formativos, prácticas agro-ecológicas 
sostenibles, consumo sano y emprendimientos colectivos para la sostenibilidad 
familiar. 
R6: Articulación con comisión multisectorial del municipio, municipalidad y 
COMUDE –consejo municipal de desarrollo- para la gestión y defensa de bienes 
naturales. 

coparte desde 2011 
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3 AVANCSO 

tipo Coparte financiada con fondos propios, solo en 2017 

nombre completo Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala 

dirección 6ª. Avenida 2-30, Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala  01001 

teléfono (502) 2232 5651 

e-mail direccionejecutiva@avancso.org.gt 

persona de contacto Clara Arenas 

objetivo K09 GUATEMALA 

presupuesto DGD 0 euro 

aporte en los resultado R1 y R2: Participación en las actividades de fortalecimiento de capacidades y de 
sinergia y coordinación previstas dentro del programa 
R6: Programas de televisión, columnas de opinión e implementación de campañas 
articuladas: permanentes y específicas. Acompañamiento de la ejecución del plan 
de vida comunitario en Colomba diseñado con apoyo de AVANCSO durante el 
programa 2014-2016. 

coparte desde 1999 

 

4 COPAE 

tipo Coparte con financiamiento DGD (y fondos propios en 2017) 

nombre completo Asociación Comisión Paz y Ecología 

dirección 12001 - 6ta. Calle zona 4, San Marcos, San Marcos, Guatemala 

teléfono (502) 7760 3701   

e-mail copae.sanmarcos@gmail.com 

persona de contacto Udiel Miranda 

objetivo K09 GUATEMALA 

presupuesto DGD 119.861,31 euro 

aporte en los resultado R1 y R2: Participación en las actividades de fortalecimiento de capacidades y de 
sinergia y coordinación previstas dentro del programa 
R6: campañas de sensibilización sobre la defensa y gestión de los bienes naturales 
R7: Planificación e implementación de litigios estratégicos en derechos de 
participación y consulta de las comunidades indígenas & rurales. 

coparte desde 2009 

 

5 FTN 

tipo Coparte financiada con fondos propios 

nombre completo Fundación Tierra Nuestra 

dirección Calle "A" 23-84, zona 1 Quetzaltenango, Guatemala 

teléfono (502) 7761 1570 

e-mail coordinacion@fundaciontierranuestra.org 

persona de contacto Ruth Tánchez 

objetivo K09 GUATEMALA 

presupuesto DGD 0 euro 

aporte en los resultado R1 y R2: Participación en las actividades de fortalecimiento de capacidades y de 
sinergia y coordinación previstas dentro del programa 
R3: Formación en autoayuda y deconstrucción de aprendizajes de opresión, 
construcción de nuevas masculinidades y alianzas con organizaciones de mujeres. 
Monitoreo a políticas en Seguridad Alimentaria y Nutricional que afectan a las 
mujeres. 
R4: Formación de jóvenes y su visibilización, e impulso de política pública en favor 
de jóvenes. 
R7: Elaboración de una estrategia política frente a la criminalización de presos 
políticos y personas con órdenes de captura por la defensa delos bienes naturales 
y el territorio. 

coparte desde 2016 
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6 PLATAFORMA AGRARIA 

tipo Coparte con financiamiento DGD 

nombre completo Plataforma Agraria 

dirección 13 Avenida “A” 16-51 zona 2, Residenciales Melgar Díaz, Ciudad de Guatemala, 
Guatemala 

teléfono (502) 2254 3639 

e-mail plataformaguate@gmail.com 

persona de contacto Jairo Hernandez 

objetivo K09 GUATEMALA 

presupuesto DGD 202.500 euro 

aporte en los resultado R1 y R2: Participación en las actividades de fortalecimiento de capacidades y de 
sinergia y coordinación previstas dentro del programa 
R6: Formación para el fortalecimiento de capacidades de incidencia política de 
organizaciones locales para el acceso a tierra, y para el uso sostenible y protección 
de bienes naturales. 

coparte desde 2006 

 

7 PTSM 

tipo Coparte financiada con fondos propios 

nombre completo Pastoral de la Tierra de la Pastoral Social de la Diocesis de San Marcos 

dirección 12001 - 10 ave. 6-28 zona 4 Casa Diocesana San Marcos, Guatemala 

teléfono 502 7760 2531           

e-mail ptierrasm@itelgua.com 

persona de contacto Patrica Meléndez 

objetivo K09 GUATEMALA 

presupuesto DGD 0 euro 

aporte en los resultado R1 y R2: Participación en las actividades de fortalecimiento de capacidades y de 
sinergia y coordinación previstas dentro del programa 
R6: Articulación con organizaciones campesinas e indígenas, movimientos sociales 
en torno a tema agua y tierra. 
R7: Construcción de plan de seguridad para la alianza estratégica de 
organizaciones campesinas e indígenas de San Marcos 

coparte desde 2012 

 

8 RED KUCHUBAL 

tipo Coparte con financiamiento DGD 

nombre completo Asociación Red Kuchub’al de Comercio Equitativo y Solidario 

dirección 6ª calle 15-22 zona 1,  Quetzaltenango, Guatemala 

teléfono (502) 7765 5560 

e-mail coordinacion@kuchubal.org 

persona de contacto José-Luis Aguilar 

objetivo K09 GUATEMALA 

presupuesto DGD 265.017,66 euro 

aporte en los resultado R1 y R2: Participación en las actividades de fortalecimiento de capacidades y de 
sinergia y coordinación previstas dentro del programa 
R4: Formación de jóvenes en gestión y administración de proyectos productivos 
con enfoque de cadena agro-ecológica.  
R5: Promoción de cadenas productivas agro-ecológicas, comercialización 
equitativa y campañas educativas.  
R6: Impulsar experiencia municipal de comercialización de productos frescos y una 
propuesta de política sobre Soberanía alimentaria y Desarrollo Rural Integral. 

coparte desde 1999 
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9 REDSAG 

tipo Coparte con financiamiento DGD 

nombre completo Red Nacional por la Defensa de la soberanía Alimentaria en Guatemala 

dirección Km. 56.5 Carretera Interamericana Casa 1.265. Aldea Buena Vista Chimaltenango, 
Guatemala 

teléfono (502) 7849 1588               

e-mail redssag@gmail.com 

persona de contacto Ronnie Palacios 

objetivo K09 GUATEMALA 

presupuesto DGD 234.144 euro 

aporte en los resultado R1 y R2: Participación en las actividades de fortalecimiento de capacidades y de 
sinergia y coordinación previstas dentro del programa 
R6: Fortalecimiento de alianzas nacionales y acercamiento con otras expresiones 
del movimiento social regional, de cara a la incidencia pública y política. 
R7: Denuncias sobre la violación de derechos humanos, agua y biodiversidad, a 
través de mecanismos de comunicación: comunicados, pronunciamientos, 
conferencia de prensa, entre otros). 

coparte desde 2007 

 

10 SERJUS 

tipo Coparte con financiamiento DGD 

nombre completo Servicios Jurídicos y Sociales, S.C. 

dirección 12 calle 30-35 Zona 7, Colonia Tikal I, Ciudad de Guatemala, Guatemala 

teléfono (502) 2473 9865             

e-mail serjus@serjus.org.gt 

persona de contacto Lidia Villagrán 

objetivo K09 GUATEMALA 

presupuesto DGD 203.000 euro 

aporte en los resultado R1 y R2: Participación en las actividades de fortalecimiento de capacidades y de 
sinergia y coordinación previstas dentro del programa 
R6: Fortalecimiento de alianzas para la defensa del agua y biodiversidad,  
incidencia en el Congreso de la República y en la Corte de Constitucionalidad.  
En alianza con Frère des Hommes:  
R3-4-6: Formación ética de lideres (con enfoque en jóvenes y mujeres)   
R7: Formación sobre Derechos colectivos, Convenio 169-OIT 

coparte desde 1998 
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11 FRERES DES HOMMES 

tipo parte implicada 

nombre completo Frère des Hommes Belgique  

dirección Adolphe Lacomblélaan 69 – 71    1030 Schaarbeek 

teléfono (32) 2 512 97 94 

e-mail ceciliafdhbel2@gmail.com 

persona de contacto Cecila Diaz 

objetivo K09 GUATEMALA 

presupuesto DGD 138.704,92 euro 

aporte en los resultado R1: Sinergia entre donantes. BD y FDH tienen relacionamiento desde hace varios 
años principalmente en torno la coparte común (SERJUS) y temas relacionados al 
contexto de Guatemala. Esta colaboración se ha visto reforzada desde 2015 en la 
elaboración del ACC y el MEC (CSC) Guatemala.  
FDH tiene contacto con SERJUS desde 1997 y financia acciones de la coparte desde 
2000, y dará seguimiento a la escuela política de defensa del territorio. FDH y BD 
intercambiarán regularmente informaciones sobre este acción y aspectos globales 
de la coparte y del contexto guatemalteco en general. 
R2: FDH acompañará a la coparte SERJUS, recolectando y analizando datos 
relativos al progreso de la acción cofinanciada, situándola en la coyuntura y en el 
contexto del momento a través de misiones en el terreno (una por año) y a través 
del análisis de los informes semestrales de la coparte y documentación general y 
de contactos regulares con SERJUS a través de correos electrónicos y skype. 
R7: Cabildeo internacional en función a la defensa de los derechos humanos, 
protección internacional para defensores del medio ambiente y los bienes 
naturales amenazados y/o criminalizados.   

desde Colaboración desde 2015 
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3. K09 GUATEMALA – TEORIA DE CAMBIO 

OE: Población rural campesina indígena en occidente de Guatemala mejora su gestión y la 
defensa de los bienes naturales para el buen vivir en los territorios, con justicia de genero/

generacional y pertinencia cultural. 

Acciones de 
Cabildeo Político

Acciones de 
Movilización

Escuelas politicas 
fortalecidas

Campañas de 
comunicación/
sensibilizacion

R7 Defensores de bienes 
naturales mejor 

protegidos

Jurisprudencia 
y políticas más 

favorables

Redes de 
solidaridad 
fortalecidas

Familias de 
presos 

políticos 
apoyados

R6: incidencia politica y publica para la gestion y defensa de los 
bienes naturales

Movimiento 
social fortalecido 

y articulado

R5 prácticas alternativas sostenibles 
(agroecologia, soberania alimentaria, consumo 

sano)

Cadenas de valor 
productivas alternativas 

fortalecidas

Poblacion 
concientizada

Poblacion 
formada

Mejor acceso a 
bienes naturales

Poblacion 
organizada y 
acompañada

Apoyo de 
gobierno local y 

nacional

Iniciativas de ES 
funcionando

Espacios de 
dialogo y 

construccion de 
confianzas

Construcción de 
agendas, 

estrategias 
comunes

Membresia 
mas activa

Alianzas 
estrategicas

Lideres/as 
capacitadas y 

eticas

Estudios, 
sistematizaciones 

de apoyo

Consumo sano y 
responsable

Practicas de produccion 
Agro-ecologica 

mejoradas

Acceso mejorado a activos financieros (fondos 
revolventes, prestamos solidarios,...). 

Mercados locales 
solidarios 

Productos locales 
transformados

Litigios 
estrategicos

3
1

9

 

Disminución de 
las violencias 

contra las 
mujeres

Jóvenes y 
adultos en 

procesos de 
transformación 

Relaciones inter-
generacionales e 
interétnicas más 

respetuosas

R3-4 mejores condiciones de 
participacion para  jovenes y mujeres

Jovenes y 
mujeres con 

mayores 
capacidades 

tecnicas

organizaciones 
de jovenes/

mujeres 
fortalecidas 

Jovenes y mujeres 
empoderadas

Hombres/
mujeres/jovenes 

formados en 
nuevos temas 

(masculinidades, 
cuerpo-

territorio, 
identidad 
cultural)

Apertura para 
participación de 
jovenes/mujeres

14

15

11

10

12

R1-R2: Fortalecimiento de los actores del programa

R1: COORDINACION Y ARTICULACION R2: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

Cabildeo internacional 
redes (CIFCA, FIAN, 

FONGI)
8

13

2

13

75

4 6

8

4

3
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EXPLICACIÓN DE LA TEORIA DE CAMBIO 
R = Resultado  R# = Riesgo  H = Hipótesis 

 

1 El programa se desarrolla en 3 departamentos de la región Occidente – Guatemala, con un trabajo local 
más intenso en 3 municipios (en cada departamento uno) donde hay un trabajo previo con grupos de 
mujeres, con jóvenes y con adultos y que presentan condiciones para ser vinculadas a dinámicas del nivel 
nacional e internacional. El objetivo específico responde a la preocupación, expresada tanto por las 
comunidades, como por las copartes y otros actores en talleres territoriales, por el creciente 
tensionamiento en torno al acceso a  y la gestión sostenible de los bienes naturales, principalmente a 
consecuencia del accionar de las empresas extractivas (mineras, agro-industriales, petroleras & 
megaproyectos de infraestructura). Esto afecta profundamente las posibilidades de vida digna de las 
comunidades indígenas y campesinas en su territorio.     

2 Los actores claves del programa son las 10 copartes y sus aliados (donantes y otros actores nacionales) 
que actúan en el ámbito local y supralocal y los actores de base acompañados por ellos. La articulación y 
coordinación entre copartes y agencias de cooperación promovidas por el programa (R1) y el 
fortalecimiento de sus capacidades en aspectos claves mediante procesos de inter-aprendizaje en torno a 
enfoques, estrategias y metodologías (R2) son necesarios para el buen desarrollo del programa. También  
responde a la estrategia básica de Broederlijk Delen de contribuir a una sociedad civil más robusta, donde 
los movimientos sociales en diferentes niveles pueden jugar su papel como actores de cambio y 
reivindicar sus derechos, en especial en relación a la gestión y defensa de los bienes naturales. 
Construirán sobre la visión común y el plan de incidencia sobre economía solidaria, soberanía alimentaria 
y agro-ecología que las 3 copartes nacionales (PA, REDSAG y AVANCSO) han desarrollado durante el 
programa 2014-2016.  
 

H1: asumimos que los actores del programa pueden mantener y fortalecer sus  capacidades humanas y 
financieras y no se debilitan a causa de cambios en el personal, el retiro de donantes o sanciones 
administrativas por parte del gobierno – Ver análisis de riesgos R#1, 4  y 9) 

3 La opción del programa es de trabajar en dos rutas de cambio complementarias: un trabajo más a nivel 
local (en 3 municipios) sobre prácticas alternativas sostenibles (R5) y un trabajo de incidencia política y 
pública (R6), que abarca todos los niveles (desde lo local hasta lo internacional). Con esta doble 
estrategia, se quiere responder a necesidades prácticas (como por ejemplo la reducción de la 
dependencia de semillas y otros insumos agrícolas comprados, la producción y el consumo de alimentos 
sanos,  la generación de ingresos,…) y estratégicas (la gestión y defensa de los bienes naturales). En el 
actual programa 2014-16, constatamos cómo el trabajo de formación, comunicación y organización 
genera propuestas y acciones de incidencia política a nivel local y nacional (por ejemplo: el Comité 
ambiental y  los consejos comunitarios de desarrollo en San Ildefonso Ixtahuacán; el aporte desde las 
comunidades a la propuesta de la ley de Biodiversidad de REDSAG y ANAPROB).   
 

H2: Asumimos que trabajar en lo local y concreto genera conciencia y capacidad en las personas y 
organizaciones, que estas experiencias nutren la movilización a otros niveles para lograr cambios más 
sostenidos a nivel macro.  

4 Según el análisis de contexto común realizado entre actores belgas y con participación de los socios 
guatemaltecos, las problemáticas estructurales en Guatemala requieren un trabajo a diferentes niveles 
(desde lo local hacia lo internacional) y estrategias complementarias que permiten actuar en los 
diferentes escenarios de poder (formal, informal y alternativo). El trabajo de comunicación y formación 
de las copartes fomenta la concientización y movilización de la población marginada y excluida para 
defender sus derechos a la participación política y una vida digna basada en su cosmovisión. La 
evaluación externa de COPAE, realizada en julio-agosto 2016, refleja cómo, a partir del trabajo de 
formación y comunicación sobre la Constitución, el Código municipal y el Convenio 169 de la OIT sobre los 
derechos de los Pueblos indígenas, se ha creado un movimiento fuerte en torno a las consultas 
comunitarias en el Occidente (el Consejo de Pueblos de Occidente-CPO). Estas consultas son una base 
sólida para el cabildeo sobre la gestión y el uso sostenible de los bienes naturales y son un referente para 
los pueblos Maya, Xinka y Garífuna en todo Guatemala.  

5 Para ser eficaz, la incidencia política requiere de un trabajo de cabildeo político, basado en un 
movimiento social fortalecido y articulado, acompañado de un movimiento de masas. Uno de los 
problemas señalados por varios estudios, e.o. FLACSO * es la fragmentación del movimiento social en 
Guatemala, producto de desconfianzas históricas (cfr. el conflicto armado) y de tensiones entre 
diferentes grupos dentro de la sociedad. El programa apunta a seguir trabajando sobre estos factores que 



 

K09 Guatemala, pagina 13 
 

debilitan al movimiento social como actor clave en la gestión y defensa de los bienes naturales. Hay 
diferentes estrategias para lograr esto, como la formación de liderazgo ético y la creación de espacios de 
dialogo y construcción de confianza. En especial, de cara a las elecciones en 2019 y la fuerte presencia de 
los partidos políticos tradicionales con sus políticas clientelistas a todos los niveles (también local), es 
importante y urgente promover este tipo de espacios, para potenciar los debates, construcción y 
negociación de planteamientos estratégicos unificados.   
 

H3: El proceso electoral en 2019 y las prácticas clientelares y de cooptación de lideres por los partidos 
políticos tradicionales no profundizan la división del movimiento social y la población en general a todos 
los niveles – Ver análisis de riesgos R#5  
 

*http://www.flacso.edu.gt/publicaciones/?cat=189- “Los movimientos sociales frente al Estado, la 
democracia y los partidos políticos. Tomo I.”,  “Los movimientos sociales y el poder: Concepciones, luchas 
y construcción de contrahegemonía. Tomo II”, Simona Yagenova  y   
“Protestas sociales y recursos naturales en Guatemala”,  Margarita Hurtado Paz y Paz 

6 Tal como lo señalan diferentes informes nacionales e internacionales de UDEFEGUA (*), Global 
Witness(**) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(***), la defensa de los bienes naturales 
no es una actividad sin riesgos. A pesar de que hubo un cambio del gobierno a inicios del 2016, se 
mantiene la probabilidad de que sigue la conflictividad en los territorios por la presión sobre los bienes 
naturales y el riesgo para los defensores de los bienes naturales. Por lo tanto, en el programa se prevé 
varias estrategias para protegerlos ante amenazas y fenómenos como la criminalización de la protesta 
social. 
 

* UDEFEGUA -Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Informe sobre 
situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Enero a Diciembre de 2015, enero 2016 
** Global Witness, ¿Cuántos Mas? El Medio Ambiente Mortal en 2014; abril 2015 
***IACHR, Criminalization of the Work of Human Right Defenders, diciembre 2015 

7 Una mejor protección de los defensores depende de varios factores. A nivel nacional, el programa prevé 
apoyar a trabajo jurídico para defender a las personas detenidas injustamente y el apoyo de redes de 
solidaridad local. El trabajo jurídico comprende no solo la defensa de casos específicos de defensores/as 
criminalizados/as o agredidos/as, sino también el desarrollo de jurisprudencia basada en los instrumentos 
internacionales (p.ej. el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas del 1989, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, ambos ratificados por 
Guatemala), el apoyo a las familias de los defensores, la visibilización de los casos a través de campañas, 
etc. Copartes como SERJUS y COPAE tienen amplia experiencia en estos temas y seguirán desarrollando 
trabajo de formación y fortalecimiento organizativo en las comunidades sobre estos temas. 
 

H4: Asumimos que después de la toma de conciencia de la población en el segundo semestre 2016, sigue 
garantizado el trabajo en defensa de los derechos humanos y la libre expresión de opinión, en especial en 
el periodo preelectoral (2018-2019)  - Ver análisis de riesgos R#3 

8 También es necesario mantener las alianzas estratégicas entre actores nacionales y los de la comunidad 
internacional que desde varios años señalan las agresiones contra defensores de los derechos humanos y 
del medio ambiente (CIFCA, FONGI, FIAN, CIDSE  y otros)* y apoyan las propuestas en torno al medio 
ambiente y los bienes naturales, utilizando el marco jurídico internacional de los derechos humanos, 
socioeconómicos, culturales y de los pueblos indígenas. Broederlijk Delen es miembro activo de estas 
redes internacionales que apoyan el trabajo de defensores locales a través del Estas redes son un 
importante apoyo para la sociedad civil guatemalteca en dos sentidos: a) promover desde el ámbito 
internacional políticas europeas participativas, que contribuyan al respeto integral de los derechos 
humanos, la democratización y el desarrollo justo y sostenible en Guatemala y América Central y b) 
alertar a las instancias europeas y los gobiernos de sus estados miembros sobre casos de violaciones a los 
derechos humanos y así respaldar el trabajo de los defensores de los derechos humanos (R7). Estas redes 
también son importantes para el fortalecimiento de las capacidades de las plataformas y redes 
guatemaltecas, para su trabajo de incidencia (por ejemplo: a través de informes alternativos a los 
informes del gobierno) sobre soberanía alimentaria, los derechos humanos, los derechos de los pueblos 
indígenas, la lucha contra la impunidad, etc (R6). En este sentido, Broederlijk Delen ha apoyado en el 
programa anterior en la creación de un capítulo FIAN en Guatemala, para la vigilancia del derecho a la 
alimentación.* El marco del MEC también ofrece oportunidades para Broederlijk Delen y los miembros 
belgas de CIFCA para meter el tema de la protección de los derechos humanos en Guatemala en la 
agenda política belga con mas fuerza.  
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*  FIAN, CIFCA, CIDSE, ACT ALLIANCE, Rel –UITA, Informe de la tercera Misión Internacional  El derecho a 
una alimentación adecuada y a la nutrición y la situación de las defensoras y los defensores de derechos 
humanos en Guatemala- 2015  

9 Para garantizar la base local para el trabajo de incidencia, es clave el trabajo local de formación y 
concientización, siempre y cuando se trata de procesos formativos integrales y transformadoras, que no 
se queden a nivel cognitivo, sino potencian prácticas de cambio, con fuerte énfasis en la ética. Se trata de 
una formación acompañada por acciones concretas de construir alternativas económicas con la gente, 
para que tenga empleo e ingresos (R5) y de acompañar el surgimiento de alternativas políticas locales en 
las comunidades como los Comités Cívicos que puedan disputar el poder municipal de los partidos 
políticos hegemónicos, etc. (R6). Experiencia previa en América Latina, como los procesos de la educación 
popular de liberación impulsados por Paolo Freire demuestra que los procesos de formación intensos 
llevan a cambios sostenibles en el comportamiento de las personas y que una población concientizada y 
organizada puede exigir cambios a nivel local que permiten un mejor acceso a los bienes naturales para la 
población.  

10 El mejor acceso a bienes naturales a nivel local depende del apoyo del gobierno local y nacional. Esto se 
logra a través del trabajo sostenido de incidencia política y pública de parte de los movimientos sociales y 
del nivel de organización de la población para interpelar a las autoridades. En dos municipios, ya hay un 
trabajo previo de elaboración participativa de planes de vida con apoyo metodológico de la coparte 
nacional AVANCSO y con el acompañamiento local de AMMID (Comitancillo) y FTN (Colomba). Estos 
planes fueron presentados posteriormente al gobierno local y forman la base sobre la cual se continúe el 
dialogo con las autoridades locales. También el trabajo de las copartes locales y de las redes nacionales 
(Plataforma Agraria y REDSAG) contribuye a este dialogo (R6).  

11 Mediante el programa se apoya alternativas locales concretas basadas en el conocimiento ancestral de la 
biodiversidad, el trabajo comunitario y el fortalecimiento de la relación entre productores/as y 
consumidores/as. Organizaciones con experiencia y experticia en la potenciación de cadenas de valor, 
como la coparte Red Kuchub´al, promueven el auto-empleo y la generación de ingresos para pequeños 
productores con un enfoque agro-ecológico. Este enfoque apoya a la recuperación de las semillas 
originarias, la promoción de la producción de cultivos diversificada, la transformación de productos con 
tecnología de pequeña escala y amigable al medio ambiente, la creación-potenciación de mercados 
locales y las campañas de consumo sano y responsable. También potencia formas asociativas 
(cooperativas, asociaciones de pequeñas/os productoras/es, grupos de ahorro y crédito, etc.) y facilitar el 
acceso a financiamiento solidario. De esta manera, demuestra que hay alternativas que funcionan, que 
dinamizan las economías locales, que dan respuestas a necesidades prácticas de la población y que 
fortalecen el tejido social comunitario. 

12 La defensa de los bienes naturales es de importancia vital para los pequeños productores locales que 
producen alimentos. Tal como fue comprobado durante la tercera Misión de Observación Internacional 
sobre el derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición en Guatemala, es necesario abordar las 
causas estructurales del hambre. Esto implica promover políticas públicas y leyes sobre el uso y manejo 
de los recursos naturales que regulan la actividad extractiva y contrarrestan la contaminación de  los ríos 
y pozos comunitarios y la tierra con químicos y la pérdida de la biodiversidad (cfr. informe misión FIAN 
e.a.). Copartes como SERJUS, REDSAG y PA seguirán trabajando en el nuevo programa sobre propuestas 
de ley sobre temas claves como agua, biodiversidad y desarrollo rural integral para que se implementen 
políticas públicas favorables para la población rural indígena campesina (R6).  

13 En la sistematización de las prácticas de Equidad de Género y Generacional en las copartes (realizada por 
BD en 2015), se constata que, a pesar de algunos avances hacia mayor equidad, su participación real 
sigue siendo un tremendo problema. Resulta que mujeres y jóvenes no tienen suficiente acceso y control 
sobre los recursos para construir su vida dignamente y participar activa- y plenamente en los espacios de 
toma de decisión. En los talleres territoriales en los tres municipios del nuevo programa, líderes 
comunitarios plantearon el papel clave que juegan las mujeres en la transmisión de la cultura, el cuido de 
la madre tierra y de la vida en la cotidianidad. Mediante el sendero de cambio “participación de jóvenes y 
mujeres (R3 y R4)”, se quiere encauzar bien estas energías. Se fortalecerá diferentes procesos de 
formación y sensibilización para crear condiciones para que las mujeres y los jóvenes participen 
plenamente en la defensa y la gestión de los bienes naturales. La experiencia de los micro proyectos con 
5 grupos de jóvenes, trabajados durante el programa actual con recursos propios de Broederlijk Delen, 
demuestra que las/los jóvenes tienen interés y capacidad para construir colectivamente alternativas 
concretas cuando se les brinda el apoyo metodológico necesario y un pequeño incentivo financiero. En 
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sus programas de comunicación, concientización y formación, las copartes del programa fomentarán 
practicas personales y colectivos que inciden en el imaginario y que potencien las mujeres y los jóvenes 
con metodologías como reflexión-acción.  
 

H5: asumimos que es posible abordar de forma positiva el tema de las relaciones de género en un 
contexto cultural e histórico de Guatemala, donde sistemas coloniales y patriarcales complejizan trabajar 
este tema - Ver análisis de riesgos R#8  

14 Las mujeres presentes en los 3 talleres territoriales que orientaron este programa, insistieron en la 
necesidad de trabajar las múltiples violencias contra las mujeres que conforman serias barreras para su 
desarrollo pleno y participación activa. En el programa se va a abordar este problema en diferentes 
niveles: el ámbito familiar, la cultura organizacional y la comunidad. Las copartes que tienen escuelas de 
formación política (SERJUS, REDSAG, PA, FTN, PTSM) incluirán esta problemática en sus módulos de 
formación y lo abordarán de manera integral, a través de un trabajo con mujeres y hombres.  El trabajo 
previo de empoderamiento de las mujeres con metodologías como “Siempre Vivas”, que ya demostraron 
su efecto en el programa actual va a ser complementado por un trabajo sobre nuevas masculinidades. 
Broederlijk Delen va a trabajar junto con TRIAS y We Effect para desarrollar este nuevo enfoque en sus 
copartes (ver también capitulo 6.6 sinergia).  

15 En el programa, se prevé recursos para  potenciar la organización propia de mujeres y de jóvenes, como 
expresión de tener propia voz y voto; crear espacios seguros, para que puedan expresarse sin temor a ser 
descalificadas/os por las dinámicas reinantes de sexismo o adultismo. Espacios donde pueden dialogar 
entre pares sobre sus propias necesidades, intereses y sueños  y construir propuestas, para compartirlos 
posteriormente, con mayor claridad y fuerza en espacios mixtos intergenéricos e intergeneracionales. La 
metodología de los micro proyectos con 5 grupos juveniles que hemos desarrollado con recursos propios 
en el programa actual servirá como ejemplo e inspiración para esto.  
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4. K09 GUATEMALA – ANALISIS DE RIESGO 
 
Aquí se aplica la política de riesgos general de Broederlijk Delen en el pais. Damos (de izquierda a derecha) el análisis de los riesgos, las medidas de gestión de los riesgos y el 
seguimiento. Para la evaluación de los riesgos antes y después de la aplicación de las medidas de gestión, asignamos un valor en una escala de 10 a la probabilidad (PR) y al impacto 
(IM), y en una escala de 100 al nivel de riesgo (NIV), como producto de la probabilidad y del impacto. Nos limitamos a los factores externos que son un riesgo real para la ejecución 
del programa.  
RL= representante local; RP = responsable de programas; JP = jefe del departamento de programas; DBD = dirección BD. 

  Estimación 
antes de 
aplicar 

medidas 

 Estimación 
luego de 
aplicar 

medidas 

  

Nr Riesgos PR IM NI
V 

Medidas de gestión PR IM NI
V 

Responsable / Frecuencia y tipo de 
seguimiento 

Riesgos de Financiamiento                  

1 Riesgo de financiamiento: El retiro de donantes en 
los últimos años, hace más difícil para las copartes 
cubrir sus necesidades y gastos institucionales, lo 
cual puede tener consecuencias para las 
intervenciones financiadas por Broederlijk Delen.  

7 7 49 Intensificar la coordinación con otros 
donantes y construir capacidades en las 
copartes de gestionar de manera directa 
fondos internacionales (UE o parecidos)  

6 6 36 RL coordina en terreno con oficinas y 
representantes de otros donantes. 
RP coordina con otros donantes en 
redes europeas.  
RP 
Permanente.  

2 La situación política en el país lleva a mayores 
amenazas para las organizaciones implicados en la 
defensa del medio ambiente y los bienes 
naturales  

8 6 48 Reforzar las políticas de seguridad interna de 
las copartes con el apoyo de actores como 
UDEFEGUA y trabajo coordinado de 
organizaciones sociales en estrategias de 
seguridad territorial (forma parte de las 
acciones dentro del resultado R7). ortalecer 
las alianzas internacionales para la defensa 
de los derechos humanos y la denuncia de 
abusos por actores estatales y/o privados.  

8 4 32 RL: función señal y contacto con 
redes locales y FONGI 
RP: coordina dentro de BD y a nivel 
de redes (Bélgica, internacional)  
Dirección BD  
Ad hoc cuando problemas se 
presentan 

Riesgos políticos                  

3 Disminución del espacio democrático, aumento de 
la criminalización de los defensores que afecta a 
las copartes y sus bases  

78 7 49 
56 

Fortalecer el conocimiento de los medios 
legales disponibles para asegurar la libertad 
de opinión y el debido proceso. cudir a las 
redes internacionales que trabajan sobre 
criminalización de la protesta social (forma 
parte de las acciones dentro de resultado 
R7).  

7 8 5 35 
40 

RL: función señal y contacto con 
redes locales y FONGI 
RP: coordina dentro de BD y a nivel 
de redes (Bélgica, internacional)  
DBD 
Ad hoc cuando problemas se 
presentan 

4 Gobiernos toman medidas financieras 
administrativas para paralizar el trabajo de las 

4 7 28 Vigilar junto a las copartes sobre la 
aplicación correcta de las normas para 

4 4 16 RL: función señal y contacto con 
copartes 
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organizaciones sociales (anular la personería 
jurídica, por ejemplo)  

asociaciones y fundaciones.    RP: coordina dentro de Broederlijk 
Delen 
Monitoreo constante de las políticas 
gubernamentales al respecto  

5 El proceso electoral en 2019 y las practicas 
clientelares y cooptación de lideres por los 
partidos políticos relacionados profundizan la 
división en el movimiento social y la población en 
general a todos los niveles   

8 7 56 El programa va invertir en espacios de 
dialogo y construcción de confianza para 
potenciar la construcción de planteamientos 
estratégicos unificados en relación a los 
temas del programa incorpora la reflexión 
crítica sobre la coyuntura y la atención para 
los valores y actuaciones más éticas por 
parte de la formación a líderes y lideresas, 
dentro de las escuelas de formación política 
específicamente y en todo el trabajo de las 
copartes. 

8 5 40 RL/RP: monitoreo a los planes de las 
copartes y dialogo sobre contenido 
de las escuelas políticas 
Atención especial en planificación 
2017 y 2018 

6 Falta de voluntad para la colaboración de los 
gobiernos locales en los municipios atendidos   

5 7 35 Fortalecer el dialogo con el gobierno local a 
través de los planes de vida comunitario 
(desarrollado en 2 municipios) 

4 5 20 RL con copartes FTN y AMMID 
 Monitoreo a la coparte en el terreno 
(3x año) 

Riesgos medioambientales                   

7 Guatemala es vulnerable ante desastres naturales, 
que pueden ocasionar daños humanos o 
materiales en los grupos meta, copartes y equipo 
BD en Guatemala  

4 10 40 Broederlijk Delen organiza un grupo de 
trabajo ad hoc y libera fondos para llenar las 
primeras necesidades. Se busca alianza con 
actores especializadas.  

4 7 28  RP/JP en coordinación con DBD 
 Cuando se presenta 

Otros riesgos                   

8 La violencia contra las mujeres y su exclusión 
aumenta cuando asisten a capacitaciones y se 
empoderan.   

7 7 49 Trabajar con los hombres sobre 
masculinidad. Promover acciones concretas 
para visibilizar, discutir y combatir la 
violencia de género (R3 y 4)  

5 5 25 Copartes que trabajan en el R3 y R4. 
Acompañamiento por parte del 
equipo Broederlijk Delen 
Monitoreo a los planes 
operacionales , 2 x año 

9 El personal que se forma en el transcurso del 
programa encuentra otro trabajo y la acumulación 
de conocimientos y experiencia se pierden para 
las instituciones. 

6 5 30 Desarrollar medidas institucionales que 
aseguran que el fortalecimiento de 
capacidades no se queda al nivel personal, 
sino que se traduzca en cambios 
institucionales (criterios de selección, 
informes posterior a una formación, 
devolución al resto del equipo, etc.) 

5 4 20 RP en dialogo con las copartes  
Cada vez que se ofrece 
oportunidades de formación o 
intercambio  a personal de copartes 
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5. K09 GUATEMALA – RECOMENDACIONES EN EL MARCO DEL MEC 
 

recomendación Elaborar una teoría de cambio en los programas 

seguimiento Ver capitulo 3 

recomendación Elaborar un análisis de riesgos, en base a lo presentado en el ACC 

seguimiento Ver los hipótesis en la parte narrativa de la teoría de cambio y el análisis de los riesgos en 
el capitulo 5 

recomendación Elaborar una visión mas practica de las sinergias a desarrollar durante el transcurso del 
programa 

seguimiento Ver el capitulo 6. 6 Descripción de la sinergia y la complementariedad. Se proponen 
acciones concertadas entre las OSC/AI que permanecerán en Guatemala con 
responsabilidades y un calendario concreto.  

recomendación Visibilizar los temas transversales en cada programa 

seguimiento El tema “medio ambiente” esta presente a nivel del objetivo especifico (la buena gestión 
de los bienes naturales) y es tema central del programa (R5: promover practicas 
alternativas agro-ecológicas y R6: incidencia para la defensa de los bienes naturales) . El 
enfoque de género tiene un resultado e indicadores específicos  dentro del programa (R3) 
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6. K09 GUATEMALA - OBJETIVOS ESPECIFICOS   
 
6.1 7K09 GUATEMALA – Ficha del objetivo específico 
 

objectivo especifico Comunidades rurales campesinas e indígenas en el occidente de Guatemala mejoran su 
gestión y la defensa de los bienes naturales para el buen vivir en los territorios, con 
justicia de genero/generacional y pertinencia cultural. 

specifieke 
doelstelling 

Rurale gemeenschappen (boeren en inheemsen) in West-Guatemala verbeteren hun 
beheer en verdediging van de natuurlijke rijkdommen in functie van het ‘buen vivir’ op 
hun grondgebied, met gender- en intergenerationele rechtvaardigheid en respect voor 
hun culturele waarden.  

IATI identifier BE-BCE_KBO-0418088113-K09_GUATEMALA 

país GUATEMALA GSK GUATEMALA 

areas de 
intervención 

NATIONAAL 

Partners: PA, REDSAG (DGD); AVANCSO (Recursos Propios, solo en 2017) 

WEST-GUATEMALA 

Partners: AFOPADI, AMMID, RK, SERJUS (DGD); FTN en PTSM (Recursos Propios); 
COPAE (Recursos Propios y DGD) 

localización Región Departemento Zona Lokaliteit 

Región Occidente 
  
  

Quetzaltenango Boca Costa - Costa 
Cuca 

Colomba 

San Marcos Altiplano - 
Territorio Mam 

Comitancillo 

Huehuetenango Altiplano - 
Territorio Mam 

San Ildefonso 
Ixtahuacán 

grupo meta 
 

A nivel local: familias indígenas (altiplano Mam de San Marcos y Huehuetenango) y 
mestizas campesina con raíces indígenas (en boca costa y costa de San Marcos y 
Quetzaltenango). 

número de 
beneficiarios 

Grupo meta directa: 2.100 2.000 familias, lideres sociales, autoridades comunales, 
ancestrales y miembros de REDSAG y PA atendidos por las copartes en los 3 
departamentos en Occidente . Entre ellas hay 930 820  familias en los 3 municipios 
priorizados. Grupo meta indirecta: 193.000 personas, toda la población de los 3 
municipios priorizados y la población atendida por la formación y de comunicación de 
las copartes en Occidente y a nivel nacional.  En la medida que las copartes llegan a 
contribuir a cambios políticos significativos, el grupo meta indirecta es mas grande.  

interacción Este Objetivo Específico será ejecutado por Broederlijk Delen. La interacción con Studio 
Globo (SG) se refiere a la interacción general entre la parte Bélgica y la parte Países 
Socios del programa. SG tiene un taller de inmersión sobre la realidad guatemalteca en 
la ciudad de Gante.  

organizatión Frères des Hommes 

gastos operacionales 2.359.330,55  euro 

policy markers 
  
  
  
  
  

medio ambiente 2 buen gobierno 1 

desertificación 0 salud madre y niño 0 

biodiversidad 1 VIH/SIDA 0 

adaptación cambio de clima 1 derechos del niño 0 

mitigación cambio de clima 0 desarrollo comercial 0 

genero 1     
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6.2 K09 GUATEMALA – Descripción de los resultados 
 

  línea 
base 

fines 
2019 

fines 
2021 

fuentes de verificación 

META ESTRATEGICO MEC 

MEC 1: Fortalecer a actores en su defensa y promoción del respeto a los Derechos Humanos, la justicia socio-económica y ambiental y la Buena Gobernanza, para la construcción de una 
Guatemala pluricultural, multilingüe y multiétnica (vinculado a todos los resultados) 

MEC 3: Contribuir a una economía local y rural fuerte que aporte al desarrollo durable a nivel local, regional y nacional y que garantiza una vida digna para todos y todas (vínculo con 
resultado 5) 

MEC 4: Garantizar y mejorar el acceso a los conocimientos, mejorar la calidad de la investigación científica y estimular la innovación con el fin de contribuir al desarrollo (vínculo con 
resultado 1 y 2) 

OBJETIVO ESPECIFICO K09 GUATEMALA 

Comunidades rurales campesinas e indígenas en el occidente de Guatemala mejoran su gestión y la defensa de los bienes naturales para el buen vivir en los territorios, con justicia de 
genero/generacional y pertinencia cultural 

Rurale gemeenschappen (boeren en inheemsen) in West-Guatemala verbeteren hun beheer en verdediging van de natuurlijke rijkdommen in functie van het ‘buen vivir’ op hun 
grondgebied, met gender- en intergenerationele rechtvaardigheid en respect voor hun culturele waarden.  

Indicador 1: Número de medidas de las autoridades locales en los 3 municipios 
piloto en favor de una gestión y defensa más sostenible de los bienes 
naturales. 

0 3 7 Informes anuales de las copartes involucradas. Actas de las autoridades 
locales de los tres municipios. 

Indicador 2: Número de acciones/propuestas de cabildeo político en defensa 
de los bienes naturales con enfoque de justicia de genero /generacional 
/étnica (bajo co-impulso de una coparte), respaldadas por movilizaciones, en 
donde participan al menos 3 expresiones del movimiento social. 

0 8 13 Informes de las copartes involucradas. Comunicados de prensa y 
documentos sobre la acción ejecutada. Artículos en los medios locales y 
nacionales. 

RESULTADO 1 ARTICULACION E INTER-APRENDIZAJE 

Las 10 copartes y al menos 5 agencias internacionales afines han aumentado inter-aprendizajes y articulaciones efectivas en torno a la gestión y defensa de los bienes naturales 

BETROKKEN ACTOREN: Avancso*/ Afopadi / Ammid / Copae / PA / PTSM / Redsag / Serjus / FTN/ RK     (*solo en 2017) 

Indicador 1: Número de procesos de articulación entre copartes y/o agencias 
afines en función de una mejor gestión/defensa de los bienes naturales. 

4 13 15 Informes de reuniones de los grupos de trabajo respectivos /Informes 
anuales de las 10 copartes involucradas/ informes de miembros del 
equipo Broederlijk Delen /  
Evaluación externa e interna (interna = evaluación participativa en taller 
PME anual con todas las copartes)   

Indicador 2: % de aumento en la escala de apreciación de los inter-
aprendizajes y articulaciones desarrolladas entre copartes BD y entre agencias. 

  +5% +10% Resultado de cuestionario digital por parte de Broederlijk Delen 
enriquecido durante la auto evaluación colectiva en el taller PME anual.   

RESULTADO 2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Las 10 copartes han fortalecido sus capacidades en metodologías (a-formación,  b-comunicación, c-PMES participativa,  d- incidencia política) 

BETROKKEN ACTOREN: Afopadi / Ammid / Avancso* / Copae / PA / PTSM / Redsag / Serjus / FTN / RK     (*solo en 2017) 

Indicador 1: Número de procesos de aprendizaje por parte de las copartes en 
(uno de) estas capacidades. 

0 13 18 Informes anuales de las copartes involucradas/ informes de visita de 
miembros del equipo Broederlijk Delen   
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Indicador 2: Número de cambios institucionales implementados por copartes 
de Broederlijk Delen relativo a aspectos de comunicación, PMES, formación o 
incidencia política. 

0 14 20 Informes anuales de las copartes involucradas/ informes de visita de 
miembros del equipo Broederlijk Delen  / Evaluación externa e interna 
(interna = evaluación participativa en taller PMES anual con todas las 
copartes)   

RESULTADO 3 JUSTICIA DE GENERO 

285 245 Mujeres en los tres municipios contando con mejores condiciones para participar activamente en la gestión & defensa de los bienes naturales  

BETROKKEN ACTOREN: Afopadi / Ammid / FTN 

Indicador 1: Número de acciones desarrolladas en las comunidades, 
acompañadas por copartes, para disminuir las violencias contra las mujeres.  

0 6 11 Informes anuales de las copartes involucradas/ informes de visitas de 
miembros del equipo Broederlijk Delen 

Indicador 2: Número de hombres que han asistido procesos de formación de 
nuevas masculinidades. 

15 125 185 Listas de asistencia 

Indicator 3 : % de aumento en la escala de apreciación de las mujeres de la 
población meta de los cambios en las relaciones de género en el hogar y en la 
comunidad. 

  +5% +10% Informes de los talleres con los grupos meta de las tres comunidades, con 
resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de evaluación. 

RESULTADO 4 PARTICIPACION DE JOVENES 

215 180 jóvenes (hombres y mujeres), contando con mejores condiciones para participar activamente en la gestión & defensa de los bienes naturales  

BETROKKEN ACTOREN: Ammid / FTN / RK 

Indicador 1: Número de jóvenes (hombres y mujeres) capacitadas en 
incidencia política y/o gestión de proyectos 

0 109 180 Listados de asistencia 

Indicador 2: % de aumento en la escala de apreciación de los/as jóvenes de su 
involucramiento en espacios de organización, procesos de incidencia política y 
de toma de decisión en torno a la gestión/defensa de los bienes naturales.   

  +5% +10% Informes de los talleres con los grupos meta de las tres comunidades, con 
resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de evaluación. 

RESULTADO 5 POTENCIACION DE PRACTICAS ALTERNATIVA SOSTENIBLES 

380  330 Familias campesinas e indígenas, en los tres municipios piloto del programa han potenciado prácticas alternativas sostenibles (agro-ecológicas, economía solidaria, consumo 
sano), inspiradas en la cosmovisión Maya y valores universales 

BETROKKEN ACTOREN: AMMID / AFOPADI / RK 

Indicador 1: Número de mujeres, hombres, jóvenes que implementan 
practicas alternativas sostenibles. 

M:97 
H: 29 
J: 2 

M: 170 
H: 85 
J: 46 

M:215 
H: 123 
J: 81 

Informes de las copartes con trabajo en los tres municipios involucradas 
en base a su propio instrumento de monitoreo. 

Indicador 2: % de aumento en la escala de apreciación de los grupos meta 
(mujeres, hombres, jóvenes) de los cambios transformadores que han 
generado éstas prácticas según criterios predefinidos. 

  +5% +10% Informes de los talleres con los grupos meta de las tres comunidades, con 
resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de evaluación. 

RESULTADO 6 INCIDENCIA POLITICA Y PUBLICA 

Organizaciones, alianzas estratégicas y movimientos sociales implicados en el programa han fortalecido su incidencia política y pública de manera articulada y con enfoque de justicia de 
genero/generacional/étnica, para la gestión y defensa de los bienes naturales 

BETROKKEN ACTOREN: Avancso*/ Copae / PA / Redsag / Serjus / Afopadi / Ammid / RK    (*solo en 2017) 

Indicador 1: Número de campañas de comunicación desarrolladas de manera 
articulada sobre los bienes naturales con involucramiento de por lo menos 2 

0 5 8 Informes de las copartes.  
Referencias hacia las publicaciones en los medios. 
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copartes.  

Indicador 2: Número de agendas colectivas construidas en los espacios  
municipales y regionales-nacionales en relación a la gestión y defensa de los 
bienes naturales, con enfoque de justicia de genero/generacional/étnica. 

0 8 9 Informes de las copartes.  
Las agendas colectivas construidas.  

Indicador 3: Número de mujeres, hombres, jóvenes que han finalizado 
formación en la escuela de formación política de SERJUS 

0 90 150 Listas de participantes 
Plan de formación política y jurídica. 
Diseños de eventos de formación. 

RESULTADO 7 DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los defensores de los bienes naturales y sus familias están mejor protegidos 

BETROKKEN ACTOREN: Avancso*/ Copae / Redsag / PTSM / FTN      (*solo en 2017) 

Indicador 1: Número  de estrategias (comunicación, formación, jurídica,  
organizativa, acompañamiento, seguridad, investigación) ejecutadas a favor de 
defensores y defensoras. 

0 5 9 Informes de las copartes en base del instrumento de monitoreo a 
desarrollar. Comunicados, pronunciamientos, conferencias de prensa.  

Indicador 2: Número de casos de defensa  jurídica a defensores/as, llevados 
ante tribunales nacionales o internacionales por parte de coparte o de 
Alianzas jurídicas de las cuales forman parte. 

0 2 3 Informes de los casos llevados por  Copae. 

CONDICIONES PREVIAS 

El programa ha sido preparado con las organizaciones copartes. La estructura de coordinación y concertación con ellas es funcional. La condición que falta cumplir es la disponibilidad del 
financiamiento del programa. 

TIPOLOGIA DE LAS ACTIVIDADES 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS COPARTES 

Talleres sobre metodologías participativas. Formación para la comunicación, incidencia política y PMES, con especial atención a integración del enfoque de equidad de género y 
generacional. Intercambios en el terreno (revisión entre pares), trayectos de fortalecimiento institucional, eventualmente con asesoría-consultoría externa. Acompañamiento y  
retroalimentación a copartes de parte del equipo Broederlijk Delen a planes operativos e informes anuales, visitas de campo con retro-alimentación en relación al aporte a los resultados 
del programa y la participación de los diferentes grupos meta, en especial jóvenes y mujeres.  

ACTIVIDADES COLECTIVAS Y DE SINERGIA ENTRE COPARTES 

Acciones de formación e incidencia sobre la ley de agua, el desarrollo rural integral y la protección de la biodiversidad; elaboración de productos para medios de comunicación alternativas 
(e.o. radios comunitarias) y digitales (e.o. vía la plataforma digital entre copartes que fue lanzado en el programa actual (Colectivo Buen vivir: 
www.facebook.com/ColectivoBuenVivirGuatemala); formación de reporter@s comunitari@s y voceros sobre los temas del programa; visitas de intercambio de experiencias sobre temas 
relacionados al programa, intercambio entre iniciativas de formación de liderazgo de las copartes. Reuniones y foros para la construcción de agendas de incidencia política en torno a los 
temas del programa con otros actores.   

DEFENSA DE DERECHOS E INCIDENCIA POLITICA  

Formación a población meta (mujeres, hombres, jóvenes) a nivel local y a liderazgo de movimientos sociales a nivel  regional-nacional, sobre: sus derechos individuales y colectivos, 
liderazgo ético, justicia de género y generacional, justicia ambiental, leyes nacionales y convenios internacionales sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (e.o.: Convenio 169 de la 
OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Campañas de incidencia pública y política en torna a defensa de agua, tierra, biodiversidad, a nivel 
local y nacional. Desarrollo de la plataforma digital Colectivo Buen Vivir. Reuniones con autoridades y campañas para disminuir las violencias múltiples contra las mujeres. Litigios 
estratégicos y presentación de casos ante tribunales nacionales e internacionales en defensa de defensores/as de derechos Humanos y los bienes naturales en caso de ataques y/o 
criminalización; apoyo a las familias de los/las defensores/as y visibilización de los casos a través de campañas comunicacionales locales, nacionales e internacionales, para generar 
respaldo solidario y efectivo. Formación en protección digital de información sensible manejado por organizaciones sociales y de derechos humanos.  
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FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVA Y PARTICIPACIÓN SOCIOPOLITICO DE LOS GRUPOS META  

Apoyo a iniciativas de organización propia de jóvenes y de mujeres a nivel local y su integración en redes (micro-emprendimientos, actividades culturales, comunicación alternativa). 
Acciones colectivas de grupos comunitarios en torno a la gestión de agua, tierra, biodiversidad, manejo de basura, etc. Foros abiertos, campañas, asambleas locales. Inclusión digital en la 
formación de jóvenes reporteros – voceros en las comunidades, uso de las redes sociales para difundir información de interés sobre la gestión y defensa de los bienes. 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS GRUPOS META 

Formación integral desde el enfoque de derechos y la equidad en la diversidad (género, generacional, étnica) y campañas comunicacionales sobre justicia de género, contra la violencia 
contra las mujeres, nuevas masculinidades, contra el racismo. Promoción de rescate de semillas originarias y de prácticas ancestrales productivas y culinarias. Actividades productivas 
agro-ecológicos orientados al auto-consumo y excedentes para el mercado local; transformación de productos locales; incentivar mercaditos verdes locales; fondos rotatorios y cajas 
comunitarias de ahorro y crédito para facilitar el acceso a recursos a pequeñas/os productoras/es. Campañas comunicacionales sobre consumo sano y responsable de lo localmente 
producido. Acción comunitaria para una mejor gestión de agua, medio ambiental y manejo de la basura (cuido de las fuentes de agua, captación de agua de lluvia, siembra de árboles,  
recolección y reciclaje de basura).     
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6.3 K09 GUATEMALA – TABEL 4 GASTOS OPERACIONALES 
 

  

1. PARTNERS

Investering       10.317,66       17.525,00       11.437,00         8.482,00         1.000,00            48.761,66 

Werking     119.683,00     143.964,00     143.422,00     117.135,00     104.685,00         628.889,00 

Personeel     149.374,30     181.975,31     177.107,00     160.501,00     157.538,00         826.495,61 

Totaal  279.374,96  343.464,31  331.966,00  286.118,00  263.223,00      1.504.146,27 

2,SAMENWERKINGEN

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking         9.704,92       16.905,00       16.905,00       16.905,00       14.905,00            75.324,92 

Personeel       12.000,00       13.095,00       13.095,00       13.095,00       12.095,00            63.380,00 

Totaal     21.704,92     30.000,00     30.000,00     30.000,00     27.000,00         138.704,92 

3. LOKAAL KANTOOR

Investering                    -           2.449,00         3.000,00                    -                      -                5.449,00 

Werking       32.739,99       37.500,00       43.298,96       35.531,87       30.269,54         179.340,36 

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal     32.739,99     39.949,00     46.298,96     35.531,87     30.269,54         184.789,36 

4. HOOFDZETEL

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -           9.000,00                    -           9.000,00                    -              18.000,00 

Personeel     117.760,00     101.520,00     106.640,00     103.440,00       84.330,00         513.690,00 

Totaal  117.760,00  110.520,00  106.640,00  112.440,00     84.330,00         531.690,00 

TOTAAL OK

Investering       10.317,66       19.974,00       14.437,00         8.482,00         1.000,00            54.210,66 

Werking     162.127,91     207.369,00     203.625,96     178.571,87     149.859,54         901.554,28 

Personeel     279.134,30     296.590,31     296.842,00     277.036,00     253.963,00      1.403.565,61 

Totaal  451.579,87  523.933,31  514.904,96  464.089,87  404.822,54      2.359.330,55 

totaal K09P01 

AFOPADI
      55.620,00       62.225,00       56.086,00       48.185,00       44.884,00         267.000,00 

totaal K09P02 

AMMID
      39.271,30       45.882,00       43.842,00       44.339,00       39.289,00         212.623,30 

totaal K09P03 

COPAE
                   -         31.517,31       31.344,00       30.000,00       27.000,00         119.861,31 

totaal K09P04 

PLATAFORMA 

AGRARIA

      46.096,00       55.016,00       40.888,00       30.188,00       30.312,00         202.500,00 

totaal K09P05 

REDSAG
      50.370,00       53.824,00       54.806,00       39.406,00       35.738,00         234.144,00 

totaal K09P06 RED 

KUCHUBAL
      48.017,66       55.000,00       60.000,00       55.000,00       47.000,00         265.017,66 

totaal K09P07 

SERJUS
      40.000,00       40.000,00       45.000,00       39.000,00       39.000,00         203.000,00 

                         -   

                         -   

                         -   

Total Partners :  279.374,96  343.464,31  331.966,00  286.118,00  263.223,00      1.504.146,27 

Total samenwerking 

1
    21.704,92     30.000,00     30.000,00     30.000,00     27.000,00         138.704,92 

totaal 

samenwerkingen
    21.704,92     30.000,00     30.000,00     30.000,00     27.000,00         138.704,92 

Investering     10.317,66     19.974,00     14.437,00       8.482,00       1.000,00            54.210,66 

Werking  162.127,91  207.369,00  203.625,96  178.571,87  149.859,54         901.554,28 

Personeel  279.134,30  296.590,31  296.842,00  277.036,00  253.963,00      1.403.565,61 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 451.579,87        523.933,31        514.904,96        464.089,87        404.822,54        2.359.330,55              

Investering

Werking

Personeel

Totaal STUDIO GLOBO

2017 2018 2019 2020 2021  Algemeen Totaal 

Operationele kosten Broederlijk Delen

Partners

Samenwerkingen

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK GUATEMALA K09 Guatemala - BROEDERLIJK DELEN

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK GUATEMALA K09 Guatemala - STUDIO GLOBO
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6.4 K09 GUATEMALA – Motivación de cara a los criterios de la OCDE 
 
6.4.1 K09 GUATEMALA – Descripción de la pertinencia 
 
El programa se adhiere a la ley de la cooperación internacional, más concretamente al artículo 3: 
“De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft de duurzame menselijke ontwikkeling als algemene 
doelstelling en onderneemt daartoe acties die bijdragen tot duurzame en inclusieve economische groei voor 
een verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in de ontwikkelingslanden en tot hun sociaal-
economische en sociaal-culturele ontwikkeling, teneinde de armoede, uitsluiting en ongelijkheid uit te bannen. 
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking beoogt in dit kader eveneens de capaciteit van de partners inzake 
ontwikkeling op alle niveaus te versterken”. El programa contribuye al tema prioritario del fortalecimiento de la 
sociedad (Artículo 11 § 1).  
 
El programa Broederlijk Delen en Guatemala se basa en el marco estratégico común acordado entre los actores 
belgas para el periodo 2017-2021. Aportará en especial en la meta estratégica 1 (Fortalecer a actores en su 
defensa y promoción del respeto a los Derechos Humanos, la justicia socio-económica y ambiental y la Buena 
Gobernanza, para la construcción de una Guatemala pluricultural, multilingüe y multiétnica) y la meta 
estratégica 3 (Contribuir a una economía local y rural fuerte que aporte al desarrollo durable a nivel local, 
regional y nacional y que garantiza una vida digna para todos y todas).  Toma como punto de partida lo 
señalado en el análisis de contexto común elaborado entre actores belgas y sus copartes en 2015: las múltiples 
violaciones a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población rural en Guatemala y la 
gran necesidad de apoyar la articulación del movimiento social para superarlas. Estas violaciones tienen mucho 
que ver con un modelo de desarrollo que no es sostenible y que impide a la población rural desarrollar medios 
de vida dignos, con respeto para el medio ambiente, la cultura y formas organizativas propias.  
El nuevo programa se construyó a partir de varios ejercicios de revisión de  la pertinencia del programa 2014-
2016, realizadas en los últimos 3 años, como ser: el proceso de elaboración del análisis de contexto y el marco 
estratégico en 2015-2016, la evaluación a medio término del programa en octubre 2015, la  evaluación y/o 
planificación estratégica de 5 copartes (REDSAG, PA, RK, COPAE y SERJUS) en los últimos 3 años y un 
intercambio con el responsable de programas de Broederlijk Delen-Perú. Como resultado, tiene un enfoque 
temático (Gestión y defensa de los bienes naturales) y geográfico (3 departamentos de Occidente) más preciso 
que el programa 2014-2016.  
 
La pertinencia del programa es también resultado de 3 talleres de consulta territoriales con los grupos meta en 
los 3 municipios priorizados para el trabajo local. Estos talleres dieron insumos importantes para construir los 
senderos de cambio (ver capitulo 3). Este trabajo local esta totalmente en línea con la meta estratégica 3, por 
la promoción de la agricultura sostenible, según los principios agro-ecológicos, amigable con el medio 
ambiente, los conocimientos ancestrales de la población rural y  un modelo de producción, comercialización y 
consumo mas solidario.     
 
El programa tiene un fuerte enfoque de derechos, por el componente de trabajo de incidencia, tanto en los 
espacios políticos (cabildeo político, propuestas de ley, etc) como también públicos (formación, comunicación y 
concientización para la movilización). Esta doble estrategia es necesaria de cara a los profundos problemas 
estructurales del país (un marco legal inadecuado, falta de dependencia de las instituciones judiciales, un 
sistema de partidos políticos que impide participación de movimientos independientes, una discriminación 
histórica y persistente de la población indígena). Los últimos sucesos en la coyuntura guatemalteca demuestran 
el poder de cambio de una población movilizada. Pero a pesar del cambio del gobierno a inicios del 2016, 
siguen dominando  los intereses de la élite económica y militar y su plan nacional de desarrollo se alinea con 
planes internacionales de corte neoliberal – extractivista. Cambiar leyes, sistemas de participación e 
instituciones de manera duradera es un trabajo de largo aliento. Requiere, tal como se prevé en el programa, 
un trabajo sostenido en las bases, con un buen enlace entre lo local, lo nacional y lo internacional.  
 
El programa construye sobre un partenariado sólido con 10 organizaciones guatemaltecas. Una parte de las 
copartes actúa a nivel local, en tres municipios, con grupos de base organizados, autoridades e instancias 
comunitarias y municipales y otros complementen este trabajo desde el nivel regional y/o nacional. Broederlijk 
Delen dialoga y reflexiona de  forma sistemática con ellos sobre cuales deben ser sus prioridades para 
responder a los desafíos del contexto guatemalteco, sea a nivel local, sea a nivel nacional.  5 de estas copartes 
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también participaron en el taller de análisis de contexto con los actores belgas llevado a cabo en 
Quetzaltenango en junio 2015. Para mas detalles sobre las copartes: ver 6.5  
 
Tal como señalan informes de organismos nacionales e internacionales sobre la situación de la sociedad civil 
organizada frente al auge de los megaproyectos extractivos en Guatemala y en Centroamérica, los defensores 
del medio ambiente son un grupo muy vulnerable, aún más si son indígenas. Broederlijk Delen esta bien 
conectado, a través de su membresía activa en redes como FONGI, CIFCA, CIDSE y FIAN, con la dimensión 
internacional para fortalecer y proteger el trabajo de los defensores de derechos humanos y los bienes de la 
región.  En sinergia con los otros actores belgas, el programa también va a apostar en activar los actores 
políticos en Bélgica sobre Guatemala y Centroamérica. Aunque la región no es coparte de la cooperación 
bilateral, hay relaciones a través de la cooperación de la Unión Europea y del acuerdo de asociación que hacen 
pertinente y posible monitorear y vigilar la situación de los derechos humanos y económicos sociales, el 
comportamiento del sector privado y las prioridades de la cooperación internacional desde el escenario belga.   
 
El programa toma en cuenta a actores específicos como jóvenes y mujeres. En la sistematización de las 
prácticas de Equidad de Género y Generacional en las copartes (realizada por Broederlijk Delen en 2015), se 
constata que la inequidad sigue siendo un tremendo problema. Mujeres y jóvenes no tienen suficiente acceso a 
y control sobre los recursos para construir su vida dignamente y no tienen posibilidades para participar activa- 
y plenamente en los espacios de toma de decisión.  
 
Niñas/os y jóvenes conforman más del 60% de la población en Guatemala, aún más en las comunidades 
rurales. La experiencia de los micro proyectos con 5 grupos de jóvenes, trabajados durante el programa actual 
con recursos propios de Broederlijk Delen, demuestra que las/los jóvenes tienen interés y capacidad para 
construir colectivamente alternativas concretas cuando se les brinda el apoyo metodológico necesario y un 
pequeño incentivo financiero. Encauzar bien estas energías jóvenes implica involucrarlos activamente en la 
construcción de vida digna y evitar así la existente migración masiva hacia las ciudades y al norte.  
 
En los talleres territoriales en los tres municipios del nuevo programa, líderes y lideresas comunitarias 
plantearon el papel clave que juegan las mujeres en la transmisión de la cultura, el cuido de la madre tierra y 
de la vida en la cotidianidad. Al mismo tiempo, abordaron el problema de la violencia de género. En el 
programa, a través del trabajo local en los 3 municipios, se va a trabajar sobre estas barreras y problemas, 
creando condiciones específicas para facilitar la participación de mujeres en las experiencias alternativas 
pilotos. Para evitar que el empoderamiento de las mujeres tenga efectos negativos, se va a desarrollar también 
una nueva línea de trabajo con los hombres sobre masculinidad. Broederlijk Delen prevé apoyar el desarrollo 
de este nuevo enfoque en sus copartes junto con TRIAS y We Effect (Suecia).  
 
En acuerdo con Frères des Hommes, Broederlijk Delen va a dar un apoyo específico a la escuela de formación 
política de SERJUS. También otras copartes invierten en formación política a líderes y lideresas. En el marco del 
programa, van a intercambiar y fortalecer sus metodologías de trabajo,  el enfoque de género y generacional 
de su formación política y la reflexión crítica sobre la coyuntura para potenciar así  el liderazgo ético dentro de 
sus escuelas de formación política.  
 
6.4.2 K09 GUATEMALA – Descripción de la eficacia 
 
Los resultados del programa aportaran a la realización de varios enfoques comunes del Marco Estratégico 
Común. Para entender mejor la conexión entre los resultados, el objetivo específico y el MEC, referimos a la 
teoría de cambio, donde se explica como los resultados forman parte de diferentes rutas de cambio que 
apuntan a las dos metas estratégicas donde el programa de Broederlijk Delen aporta y el marco lógico con los 
resultados.  
 

Meta estratégica 1 - defensa y promoción del respeto a los Derechos Humanos, la justicia socio-económica y 
ambiental y la Buena Gobernanza (vinculo con todos los resultados del programa) 

1A Impulsar la participación de mujeres y jóvenes en espacios públicos y políticos a todos los niveles 
(comunitario, local, regional y nacional) e impulsar la justicia de género y generacional. 

1B Acompañar a comunidades, organizaciones y otros afectados por megaproyectos en la protección de sus 
planes de vida desde un enfoque de derechos (derecho a la alimentación, a la salud, derecho a la tierra, a 
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un medioambiente sano, derechos de la niñez y de la juventud, etc.). 

1C Promover el acceso y la tenencia de la tierra y otros recursos naturales de pueblos indígenas y 
comunidades campesinas favoreciendo el respeto y equilibrio del medioambiente. 

1D Fortalecer las capacidades de líderes sociales, organizaciones de la sociedad civil y de gobiernos locales 
para garantizar un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. 

1E Acompañar a personas defensoras de DDHH, comunidades y organizaciones. para frenar y revertir la 
impunidad, la tendencia a la criminalización de la protesta social y la persecución de los defensores y las 
defensoras. 

1F Promover espacios de diálogo e intercambio entre OSCs e instancias estatales y de OSCs locales entre sí 
(coordinación interna) para garantizar un cabildeo mas efectivo en temas de DDHH y buena gobernanza 

1G Fortalecer el papel de autoridades indígenas desde un enfoque de autogobierno y Buena Gobernanza 
local con respeto a la identidad cultural. 

1H Promover los derechos de los pueblos indígenas, en especial el derecho a la consulta previa, libre e 
informada (Convenio 169 de a OIT), incluyendo el fortalecimiento de su identidad cultural y la 
cosmovisión maya. 

1J Fortalecer las alianzas nacionales e internacionales para la promoción y la protección de los Derechos 
Humanos en todos sus sentidos. 

Aporte Broederlijk Delen 
Todos los resultados del programa aportan a los enfoques mencionados arriba, que en gran parte coinciden 
con los diferentes componentes dentro de los senderos de cambio del programa (ver capítulo 3). Eso porque la 
defensa de los derechos por diferentes estrategias (formación, articulación, potenciar alternativas de vida) es el 
eje central del programa. El empoderamiento de mujeres y jóvenes (R3 y 4 del programa), coincide con 
enfoque 1A. El resultado 6 apunta a una incidencia política y pública en un contexto de megaproyectos (1B) 
para la gestión y defensa de los bienes naturales (1C) mediante formación de liderazgo (1D), el apoyo a redes y 
plataformas que son la expresión de una sociedad civil articulada, crítica y constructiva  (1F) basada en la 
identidad cultural de las comunidades y la defensa de estos valores culturales (1G, 1H).  
 
Mediante campañas y plataformas de comunicación, acciones jurídicas y acompañamiento (ver resultado 7), se 
contribuye a fortalecer y proteger el trabajo de los defensores de derechos humanos y los bienes naturales (1E) 
y fortalecer las alianzas en diferentes niveles (1J). También la participación activa de Broederlijk Delen en redes 
internacionales contribuye a los enfoques 1E y 1F (ver también capítulo 6.6). 

 

Meta estratégica 3 - Contribuir a una economía local y rural fuerte que aporte al desarrollo durable a nivel 
local, regional y nacional y que garantiza una vida digna para todos y todas (vinculo con resultado 3, 4, 5 y 6)  

3A Promover la equidad de género y el protagonismo de los y las jóvenes en todos los aspectos de la 
economía local y rural 

3B Promover el acceso a mercados locales de productos agrícolas, artesanales y ganaderos. 

3C Promocionar conceptos y prácticas alternativas sostenibles (buscando responder, entre otros, a los retos 
del cambio climático) basados en la cosmovisión maya, la dignidad y los derechos de los y las trabajadores 
y la reciprocidad de producción, comercialización y consumo, incluyendo esquemas innovadores de 
microcrédito con enfoque social 

3D Fortalecer y visibilizar el papel de la mujer en la producción y comercialización de los productos 

3E Fortalecer las capacidades de cooperativas, pequeñas y medianas empresas y otras organizaciones socio-
empresariales y sus miembros 

3F Fortalecer las capacidades de pequeños productores/as, empresarios/as agrícolas y artesanos/as para 
propiciar un aumento sostenible de los ingresos familiares 

3G Fomentar y propiciar el enfoque ambiental (análisis de impacto, promoción de técnicas más sostenibles, 
gestión ambiental, etc.) en las actividades económicas 

3I Cabildear ante el sector privado y los distintos niveles de gobierno, para que tomen en cuenta las 
necesidades de pequeños/as  productores/empresarios y de cooperativas, y fomentar negocios inclusivos 

Aporte Broederlijk Delen 
El trabajo local de las copartes AMMID, AFOPADI, FTN y RK con pequeños productores (hombres, mujeres y 
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jóvenes) apunta a los diferentes enfoques de la meta 3. Fortalece las capacidades productivas de sus 
asociaciones miembros (3E) en cuanto a técnicas de gestión del agua, mejoramiento del suelo, uso de abonos 
naturales, la recuperación de semillas criollas y nativas (3G) y la transformación de productos locales, que 
permite generar ingresos cuando se ha abastecido las necesidades alimenticias de las familias (3F). En los tres 
municipios fortalecen y acompañan la creación de mecanismos de ayuda mutua y mercados solidarios locales a 
nivel de la comunidad y/o del municipio (3C) Una parte importante de los miembros de estas asociaciones son 
mujeres. Como precondición para mejorar su participación en las organizaciones locales (3D), fortalecerán su 
autoestima y trabajarán con los hombres para evitar los efectos negativos de su empoderamiento. Asumen 
como reto aumentar también la participación de jóvenes en las  iniciativas productivas (3A). Llevan a cabo 
campañas, ferias locales y otras actividades públicas que promueven el consumo de productos locales, sanos y 
a precio justo (3B).  
 
En alianza con las copartes que trabajan a nivel supralocal, llevarán a cabo procesos de formación y 
concientización que no es meramente técnica, sino también política, para generar conciencia en el grupo meta 
y fuerza de presión sobre las políticas municipales que favorecen a los productores agrícolas (3I). El intercambio 
previsto entre los procesos locales entre los tres municipios del programa ayudará a las copartes con un trabajo 
menos político a inspirarse del trabajo adelantado en otros municipios.   

 

Meta estratégica 4 - Garantizar y mejorar el acceso a los conocimientos, mejorar la calidad de la 
investigación científica y estimular la innovación con el fin de contribuir al desarrollo (vínculo con resultado 1 
y 2) 

4C Promover la extensión de la investigación académica, y su vinculación con la sociedad, especialmente a 
temas como el fortalecimiento de la sociedad civil, emprendimiento de jóvenes, equidad de género en 
organizaciones de base, metodologías participativas, etc. 

Aporte Broederlijk Delen 
Varias copartes tienen nexos con instancias académicas como FLACSO, La universidad San Carlos y Landivar. 
Estos contactos van a ser aprovechados en las sesiones de fortalecimiento de capacidades, reflexión colectiva y  
planificación y evaluación en el marco del programa (ver también resultado 1 y 2). Broederlijk Delen explorará 
junto a TRIAS como vincular la intervención concreta en los territorios de las copartes sobre temas como 
justicia de genero, masculinidad e inclusión de con estudios e investigaciones de centros de investigación 
académica (ver también capitulo 6.6).  

 
6.4.3 K09 GUATEMALA – Descripción de la sostenibilidad 
 
La estrategia de sostenibilidad de BD se puede resumir bajo las siglas en neerlandés “FIETS plus exit” 
(Sostenibilidad Institucional, Ecológica, Técnica y Social).  
 

IMPACTO 
El programa busca contribuir a condiciones de vida digna en las comunidades rurales e indígenas de 
Guatemala a través de una gestión local mas sustentable y la defensa a nivel local y supralocal de los bienes 
naturales.  Se busca mayor impacto combinando actividades que responden a necesidades prácticas de las 
comunidades (mejorar la dieta alimenticia, gestión de la basura, limitar el uso de insumos químicos, mejorar 
las semillas, promover mercados locales) con acciones estratégicas (leyes y reglamentaciones que protegen el 
uso de los bienes naturales por las comunidades que las necesitan para su sobrevivencia). El trabajo de los 
últimos 15 años sobre los derechos de la población indígena a la consulta previa ante megaproyectos, junto a 
la promoción de alternativas desde la cultura propia,  demuestra el impacto que tiene un trabajo sostenido de 
concientización y formación en las comunidades rurales.   
 
El contexto reciente de Guatemala demuestra que una mejor articulación entre copartes y otros actores a 
diferentes niveles, tal como se aspira con este programa, puede tener un efecto grande. Las copartes aportan 
a este movimiento de cambio, desde sus roles complementarios en los territorios y construyen así una mayor 
fuerza de presión ante su gobierno. La mayor participación de mujeres y jóvenes fortalecerá las organizaciones 
para ser mas representativas y innovar sus prácticas institucionales. Así se contribuye también a una mayor 
sostenibilidad social del tejido social en Guatemala.  

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
Las oportunidades de financiamiento para copartes y sus aliados en la sociedad civil se están reduciéndose. A 
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nivel nacional, las copartes aún no tienen muchas posibilidades para conseguir financiamiento, pero a nivel 
local, se empieza a lograr pequeños recursos para iniciativas como los mercados solidarios.  
Fortalecer la incidencia política a nivel local busca significa incidir en elevar este tipo de aportes de las 
autoridades locales.  La mayor parte de las copartes no solo cuentan con el financiamiento externo para 
realizar sus actividades, sino también del aporte voluntaria de sus grupos meta, que ponen tiempo y recursos 
locales durante la realización de las actividades. El trabajo en programas, que obliga las copartes a formular 
objetivos y estrategias conjuntas, las capacita para acudir a fuentes de financiamiento que exigen la 
conformación de consorcio, como por ejemplo las líneas de financiamiento de la Unión Europea para los 
derechos humanos, para fortalecer la seguridad alimentaria, etc. Broederlijk Delen facilita información sobre 
las prioridades de la cooperación internacional y posibles oportunidades, obtenido a través de sus contactos 
con redes como CIDSE y CIFCA.   
Nuestras copartes son organizaciones con una función social, no de servicios o con actividades productivas y 
comerciales, por lo tanto tienen pocas opciones de cubrir su funcionamiento mediante ingresos propios. Solo 
RK, que es una cooperativa con actividades sin fines de lucro también, está en condiciones de aumentar los 
ingresos propios y se va a seguir apoyándoles en el proceso de mejor separación de la parte comercial y la 
parte social de la organización.   

SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL 
A través de las acciones del programa, se fortalecen las capacidades de las copartes: construcción de alianzas, 
complementariedad y sinergias, facilitar relaciones entre los niveles: nacional, regional y local, y articulación 
entre las intervenciones de las copartes dentro de los distintos territorios particulares. El trabajo en los 3 
municipios aporta a fortalecer las bases de las copartes que son redes y plataformas con secciones locales en 
estos municipios. La participación de nuestras copartes y de las comunidades en espacio de interlocución, 
negociación y diálogo entre si, con organismos internacionales presentes en el país y donde hay condiciones 
con el Estado, deja instaladas capacidades de diálogo, contactos y confianzas. Estos permite a las 
organizaciones sociales seguir trabajando para proteger y defender su trabajo para un desarrollo diferente, 
mas sostenible y acorde a las necesidades de sus bases.  
El programa no se limita a fortalecer y articular las copartes que trabajan directamente con Broederlijk Delen, 
sino promueve también múltiples contactos con otros aliados que no son copartes, pero que darán aportes 
que fortalecen la dimensión de género (Asociación Mujeres Rurales), el trabajo con jóvenes (Colectivo Noj’), la 
economía solidaria (la red PECOSOL), la protección de la biodiversidad y el agua (ANAPROB y el Colectivo 
Agua, Vida & Territorio) y el cabildeo sobre desarrollo rural integral (ADRI). A nivel territorial, el programa 
fortalece el vinculo entre copartes y movimientos locales y regionales, como el Movimiento Ambiental 
Copalero en San Ildefonso Ixtahuacán, la Comisión Multisectorial de Comitancillo, la Alianza Departamental de 
Huehuetenango, el movimiento MMUDERE en Quetzaltenango, la Alianza estratégica de San Marcos y el 
Consejo de Pueblos del Occidente. 

SOSTENIBILIDAD ECOLOGICA 
La visión de protección del medio ambiente y armonía entre la naturaleza y la población que vive en ella es 
central en el trabajo de nuestra copartes. En los tres municipios del programa, promueven iniciativas 
productivas amigables con el medio ambiente (R5). La lucha contra los proyectos extractivos implica una 
reflexión profunda sobre prácticas nocivos para el medio ambiente y la biodiversidad: la contaminación de los 
ríos por la industria minera y las plantaciones a escala agro-industrial, con grandes cantidades de agro-
químicos, el uso de semillas transgénicas. El trabajo de incidencia para un desarrollo rural integral, sobre 
biodiversidad y la ley de agua, tiene un enfoque intrínseco medioambiental.  En el trabajo comunicacional y 
con los jóvenes, están presentes temas de educación popular ambiental.  

SOSTENIBILIDAD TECNICA 
Se garantiza que los equipos de las copartes tengan las capacidades técnicas suficientes. Cuando se requieren 
otras competencias que no tiene una coparte, buscamos una complementariedad con otras copartes u 
organizaciones aliadas. Tenemos previstos fondos para estos casos. Por ejemplo: técnicas de observación y 
medición de calidad de agua y suelo, transformación de conflictos, elaboración de videos y publicaciones, etc.  

SOSTENIBILIDAD SOCIAL 
Para Broederlijk Delen la dimensión productiva y económica no se puede separar de una visión integral de 
construcción de sociedad y comunidad. En Guatemala, esto tiene que ver con los planes de vida de las 
comunidades, basadas en la diversidad étnica propia del país y la cosmovisión Maya. Esto también enriquece 
los conceptos occidentales sobre desarrollo sostenible y bienestar. El énfasis que el programa pone en la 
defensa de los bienes naturales y la construcción de alternativas desde los territorios, desde las propuestas de 
las mismas comunidades rurales coherente con ese enfoque. Otro elemento de sostenibilidad social es el rol 
crucial de las mujeres y de las y los jóvenes en las comunidades y en las organizaciones de base. Fortalecer la 
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participación de las mujeres y jóvenes contribuye a generar estrategias más integrales y eficaces y a repensar 
e innovar las estrategias de lucha de los movimientos. También aporta a trabajar la dimensión ética, relaciones 
de poder dentro de las organizaciones y en la sociedad. El hecho de trabajar con movimientos y copartes que 
combinan la identidad indígena con la lucha campesina, a veces con enfoques y análisis diferentes, también es 
una opción consciente del programa.   

ESTRATEGIA DE SALIDA 
Broederlijk Delen tiene una política general de salida para los programas, pero también para las relaciones 
bilaterales con copartes. Como el trabajo en programas exige mucho esfuerzo de las copartes, pensamos en 
ciclos de 10-15 años. En Occidente, el programa 2014-2016 era un primer ensayo para las copartes (varias de 
ellas nuevas) para planificar y monitorear sus resultados y acciones de forma colectiva. En el programa 2017-
2021, se espera que el programa y la colaboración entre copartes llega a su madurez.  
En 2016, se tomó la decisión de terminar el partenariado con AVANCSO a fines 2017, en base a su falta de una 
propuesta mas contundente en el nuevo programa y su política laboral. Ambos motivos han sido objeto de 
dialogo en varias ocasiones. Se evaluará a medio término si los 10 otros 9 actores deben seguir con la misma 
intensidad en el programa o si debe haber cambios para garantizar mejor los resultados. Para el siguiente 
programa (2021-2025), se prevé que el trabajo en los tres municipios y departamentos de Occidente puede 
reducirse gradualmente, para dar espacio a la construcción de un nuevo programa regional, con algunos 
nuevos actores. Para copartes individuales definimos una ruta de salida que toma 2 hasta 3 años, con énfasis 
en la consolidación de los resultados de la intervención, si es posible acceso a otras fuentes financieras, y la 
sostenibilidad institucional. 

 
 
6.4.4 K09 GUATEMALA – Descripción de la eficiencia 
 
Broederlijk Delen utiliza los recursos limitados lo más estratégicamente y cuidadosamente posible, y aplica este 
principio también en el dialogo político con las copartes y en el seguimiento financiero de sus acciones.  
 
COLABORACIÓN PERSONAL 

REPRESENTANTE LOCAL 
Broederlijk Delen no tiene ‘oficinas’ propiamente dicho en los países donde trabaja. Si tiene un representante 
local, contratado a tiempo completo. El representante local representa la institución y tiene que interactuar 
diariamente con el equipo en Bruselas, hace el puente entre Bélgica y Guatemala y por lo tanto es una 
persona expatriada. El mandato del representante local es por norma 6 años. El/ella tiene las tareas 
siguientes: el dialogo con y acompañamiento de las diferentes copartes; acompañamiento de los procesos 
colectivos con las copartes del programa; promover las sinergias entre ellos y con otros actores; representar a 
Broederlijk Delen en el país, también para el proceso del MEC y facilitar el intercambio sobre temáticas 
comunes entre copartes del programa en Nicaragua, donde no hay representante local. 

COOPERANTES EN GENERAL 
Cooperantes  son miembros del equipo de Broederlijk Delen y tienen como tarea principal el fortalecimiento 
de capacidades de diferentes  copartes en una área y con una competencia especifica.  Acompañan a procesos 
de cambio a medio plazo en acuerdo común con las copartes y en relación con los temas centrales del 
programa. Por lo tanto tienen un contrato de 2 años que es renovable.  Para este tipo de tarea es mas 
eficiente y eficaz que un consultor (que puede ser mas eficiente para tareas a corto plazo). Cooperantes son 
colaboradores internacionales de Broederlijk Delen, que tienen una nacionalidad diferente del país donde se 
desempeñan.  
Se concierta con las copartes sobre las competencias requeridas. Estas son complementarias de  las cuales 
copartes ya disponen, o que son fácilmente accesibles para ellos.  Dependiente del país pueden ser 
competencias técnicas, por ejemplo en agro-ecología, cooperativas, gestión del medio ambiente, y/o 
metodológicas. Cuando se trata de incidencia y defensa de los derechos - lo que se presenta como un 
problema importante en varios países a renta media como Guatemala - se aumenta la eficacia de las copartes 
y otras organizaciones de le sociedad  civil gracias a la atención internacional que aportan. Cooperantes 
contribuyen al desarrollo organizacional y el enfoque estratégico de las copartes y traen una visión externa 
que promueva la innovación. Para el Programa 2017-2021 planificamos la inserción de 2 cooperantes para los 
2 primeros años y a partir de 2019 solo un cooperante, en base de los perfiles de los cooperantes en el 
periodo 2014 – 2016, con algunos ajustes y con más enfoque en la participación de los grupos meta. (a ver 
documento en anexo del Programa de Komyuniti con las recomendaciones de la evaluación sobre cooperantes 
y voluntarios, 2015)   
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COOPERANTE 1  
Un cooperante  fortalecerá durante los primeros 4 meses del programa la puesta en marcha del los sistemas 
de monitoreo durante la duración entera del programa. El acompañara a las copartes en el desarrollo de un 
sistema PMES (planificación, monitoreo, evaluación y sistematización) colectivo orientado al inter-aprendizaje 
entre copartes del programa. os procesos de monitoreo y evaluación a nivel de copartes y del programa.  A 
partir de 2017 los grupos meta estarán involucrados en el monitoreo, en particular en cuanto al papel de 
mujeres y jóvenes en el programa, para el fortalecimiento de la dimensión de genero y generacional, y para 
promover la coordinación y colaboración entre los distintos actores involucrados en el programa.  El aporte 
del cooperante consiste en la introducción  y aplicación de métodos innovadores, tal como formación sobre 
Masculinidad, IAP- investigación-acción participativa, etc.  
Otras ONG Belgas también han identificado la importancia y el valor agregado de la innovación metodológica, 
por lo tanto el cooperante también tendrá un papel en concretizar la sinergia entre Broederlijk Delen, Trias y 
otros actores en nuevas metodologías para promover la justicia de genero y intergeneracional en el programa  

COOPERANTE 2 
El cooperante para el acompañamiento a iniciativas económicas alternativas según los principios de la 
economía solidaria fortalecerá las capacidades de las copartes en este área  durante los dos primeros años del 
programa. El acompañara acompañará los procesos de aprendizaje y sistematización de experiencias de las 
copartes locales en los tres municipios en torno a la defensa de los bienes naturales y el desarrollo de 
alternativas locales. Apoyará su conexión con las copartes y otros aliados a nivel regional y nacional para así y 
el inter-aprendizaje entre ellos en cuanto a las iniciativas de soberanía alimentaria y agro-ecología. Puesto que 
la focalización geográfica esta en 3 municipios, el cooperante trabajará de forma prioritaria con las 4 copartes 
locales. En segunda instancia, facilitará también desarrollar acciones de incidencia pública y política dentro del 
programa, el vínculo con las copartes regionales, para asegurar que alimentadas desde las experiencias locales 
alimentan la incidencia sobre iniciativos alternativos a un nivel mas alto.  

VOLUNTARIOS 
Voluntarios tienen tareas de fortalecimiento de capacidades para copartes, en base de sus competencias 
específicas y para un periodo de algunos meses hasta un año. Voluntarios pertenecen a los movimientos 
sociales cercanos a  Broederlijk Delen y hacen el puente entre las acciones en el país y en Bélgica. 

 
JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE LOS GASTOS OPERACIONALES 

REPRESENTANTE LOCAL 
La remuneración del representante local es conforme con la política salarial general de Broederlijk Delen. El 
monte mensual está  basado sobre el costo pro medio en el programa actual (los años 2015-2016), con una 
indexación anual prevista de  1%. Los gastos de funcionamiento cubren gastos de oficina, comunicación, 
transporte y visitas de trabajo al terreno. Prevemos inversiones en el caso de un cambio del representante o 
cuando hay que renovar el equipo informático o la movilidad (carro) para el trabajo en el terreno. 

COOPERANTES 
La remuneración de cooperantes es conforme con la política salarial general de Broederlijk Delen. En 
comparación del programa anterior (2014-2016), se  realizó un cambio modesto a favor de los cooperantes, 
con una indexación anual prevista de  1%. Los gastos de funcionamiento encubren gastos de oficina, 
comunicación, transporte y visitas de trabajo al terreno.  Prevemos inversiones en el caso de un cambio del 
representante o cuando hay que renovar el equipo informático o la movilidad (carro o moto) para el trabajo 
en el terreno. 

PROCESOS COLECTIVOS 
El fondo para procesos colectivos  cubre gastos para seminarios con copartes, seminarios multi-actor, 
formación del personal de las  copartes, la facilitación de eventos, la participación a ofertas de capacitación  
de otras organizaciones, en particular las que participaron en el MEC Guatemala, intercambio de experiencias 
en el terreno entre copartes y entre asociaciones de los beneficiarios en Guatemala y otros países de la región 
(Centroamérica y América Latina). Estas actividades contribuyen de manera importante en la sinergia y 
complementariedad interna del programa de Broederlijk Delen y del MEC.  

INVERSIONES DE COPARTES 
Inversiones institucionales son:  informática (computadores, laptops, impresoras) y equipamiento de oficina. 
Inversiones para actividades con los grupos meta:  comunicación (camera, video), mejorar las infraestructuras 
colectivas de producción y de transformación. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE COPARTES 
Gastos de funcionamiento institucional con 7 copartes: alquiler de oficina, material de oficina, comunicación, 
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electricidad, agua, transporte. 
Gastos para actividades con los grupos meta: transporte, alojamiento y refrigerio para talleres, reuniones, 
publicaciones, campañas, material didáctico, asesoría. 

GASTOS DE PERSONAL DE COPARTES 
Gastos de personal institucional con 6 (2017) a 7 (2018-2021)  copartes: remuneración y seguro social, 
indemnización para personal de apoyo: coordinación general, secretariado, contabilidad. Gastos de personal 
vinculado al proyecto con 7 copartes: coordinadores temáticos y territoriales, técnicos agro-ecológicos, 
técnicos agro-industriales, promotores, comunicadores, investigadores, personal jurídico: en total promedio 
23,5 23 VTE. 

 
 
6.5 K09 GUATEMALA – Descripción de la estrategia de partenariado 
 

TIPOLOGIA DE LAS COPARTES 
Las copartes del programa pertenecen a las siguientes categorías: asociaciones local (AMMID), ONG 
intermediarias con trabajo local (AFOPADI), regional (FTN, SERJUS, COPAE), cooperativa de asociaciones 
locales (RK), organización eclesial (PTSM), plataformas y redes de organizaciones miembros (REDSAG, 
Plataforma Agraria) y un centro de investigación (AVANCSO) 

COHERENCIA DE SU SELECCIÓN EN FUNCION DEL PROGRAMA  
Las copartes con trabajo regional nacional tienen amplia experiencia en el campo de los derechos de la 
población rural indígena, afectada por prácticas de discriminación y exclusión histórica en el país (meta 1); En 
el programa, capitalizarán trabajo previo sobre el acceso al agua (SERJUS en la construcción de una propuesta 
de Ley de Aguas, presentada y dialogada en diversos espacios), la protección de la biodiversidad (REDSAG: 
trabajos para protección de las semillas nativas y campañas contra los agro-químicos junto a la alianza 
ANAPROB) y la promoción de políticas agrarias favorables para los pequeños productores (Plataforma Agraria, 
dentro de la Alianza Desarrollo Rural Integral – ADRI) y los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados 
(COPAE en alianza con el Consejo de Pueblos del Occidente – CPO).  
 
Las copartes a nivel local  el desarrollo de experiencias alternativas de agro-ecología y economía solidaria 
(meta 3).  Son organizaciones cercanas a las comunidades, con personal de terreno que habla el idioma nativo 
(en el caso de Comitancillo y San Ildefonso de Ixtahuacán) y experticia en los temas y las metodologías del 
programa.  

PROGRAMAS POR REGION 
El programa se ejecuta en la región Occidente, con trabajo local en tres municipios priorizados (Comitancillo, 
San Ildefonso Ixtahuacán, Colomba) in 3 departamentos (San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango). 

CANTIDAD DE COPARTES: 7 en DGD, 3 en recursos propios (10 en total) 
Esta cantidad permite cubrir en lo geográfico 3 municipios y en lo temático los diferentes aspectos del trabajo 
de incidencia política y publica en torno a la gestión y defensa de los bienes naturales (acceso a tierra, 
desarrollo rural integral, defensa del agua, protección de los defensores criminalizados). El vínculo de varias 
copartes con redes locales, nacionales e internacionales es un plus importante.   

COORDINACIÓN ESTRUCTURADA Y ACTIVIDADES COLECTIVAS (a ver el documento en anexo del Programa de 
Komyuniti con ’la estrategia de programas por región’)  
Broederlijk Delen organiza anualmente un taller de planificación, monitoreo y evaluación del programa para 
las 10 copartes. Están previstos también talleres de intercambio e inter-aprendizaje entre las copartes con 
trabajo local en los municipios (AMMID, AFOPADI, RED Kuchub´al, FTN). A nivel de incidencia política, se 
elaborará y se ejecutará una estrategia común de comunicación sobre los temas de la defensa de los bienes 
naturales de parte de las copartes regionales y locales, liderado por los comunicadores de REDSAG, PA, 
AVANCSO y con insumos de PTSM, SERJUS y FTN. También se prevé reuniones temáticas entre copartes en 
torno a la defensa del agua, la tierra y la biodiversidad, según su prioridad temática y agenda de trabajo.  

DIALOGO CON Y SEGUIMIENTO A COPARTES INDIVIDUALES 
El representante local y los cooperantes aseguran un dialogo y monitoreo continuo de las copartes a través de 
reuniones de trabajo con los equipos y cuando necesario las estructuras representativas (junta directiva), 
visitas de campo y diálogos con los grupos meta. Estas visitas se complementan siempre posteriormente con 
una retroalimentación verbal y escrito. En base a este seguimiento, se elaboran trayectos de fortalecimiento 
de capacidades ejecutados por los cooperantes o donde se requiere un apoyo técnico específico, con 
acompañamiento externo.  
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 2017-2021 (a ver el documento en anexo del Programa de Komyuniti 
con ’la estrategia fortalecimiento de capacidades’)  
Las principales acciones de fortalecimiento organizativo se definen colectivamente en el marco del programa 
en relación directa a los resultados de éste. Se prestará atención especial al fortalecimiento en metodologías 
nuevas de formación, comunicación, PMES participativa, como aumentar la efectividad de la incidencia 
política.  Necesidades de fortalecimiento a una coparte individual, cuando surgen dificultades o debilidades 
estratégicas para la organización o que ponen en riesgo los resultados tanto individuales como colectivos van 
a ser asumidos en la medida de lo posible en coordinación con los otros donantes de la coparte.  

 
 
6.6 K09 GUATEMALA – Descripción de la sinergia y la complementariedad 
 
Descripción de la sinergia y la complementariedad 
 
Las actividades de sinergia se harán entre los OSC/AI activos en Guatemala (7 actores: ACTEC, Broederlijk 
Delen, Entraide et Fraternité, Oxfam (hasta 2018), TRIAS, la VVSG (hasta 2020) y Wereldsolidariteit 
(participante en el MEC temático Trabajo Digno, activo en Guatemala)). En el marco del MEC las organizaciones 
participantes han acordado las siguientes actividades de sinergia y complementariedad, haciendo la diferencia 
entre actividades generales para todo el grupo de OSC/AI y sus contrapartes guatemaltecas y acuerdos 
bilaterales (entre dos o más organizaciones): 

 
7.6.1 Sinergias y complementariedades con todos las organizaciones participantes al MEC  
 
Reuniones de planificación y evaluación de las actividades del MEC en Bélgica entre OSC/AI participantes (2017: 
3 reuniones, a partir de 2018: 2 reuniones x año). VVSG convoca y organiza el primer año. Las OSC/AI ponen 
tiempo y sala de reunión. (META 1, 2 y 3) 
Las OSC/AI abren la oferta de formación a/de sus contrapartes a las demás OSC/AI a través de una plataforma 
digital de oferta. VVSG toma la iniciativa, las OSC/AI aportan con la información necesaria.  (META 1,2y3) 
Las OSC/AI realizarán encuentros anuales en Guatemala entre OSC/AI y organizaciones contrapartes. (META 1,2 
y 3). Se acordó los siguientes temas: 

 2017: Encuentro de arranque en Guatemala (actualización del contexto, trabajo en grupos temáticos, 
buscando los elementos en común y temas de aprendizaje, propuesta de temas para encuentros 
siguientes, transversalización del tema medio ambiente) – organiza: VVSG y Entreaide et Fraternité, 
contribuye a las metas 1, 2 y 3 del MEC.  

 2018: Aprendizajes sobre la equidad de género mediante intercambios de experiencias y metodologías en 
cuanto a transversalizar el tema en los programas con un enfoque especial en el empoderamiento de 
mujeres y la construcción de nuevas masculinidades – organiza: TRIAS, contribuye a las metas 1, 2 y 3 del 
MEC 

 2019: taller de capacitación en Guatemala para las OSC/AI belgas y europeas activas en Guatemala/ 
Centroamérica y sus copartes sobre políticas europeas y oportunidades de incidencia ante las delegaciones 
europeas para copartes de las organizaciones belgas activas en Guatemala/Centroamérica (a cargo de 
Broederlijk Delen con apoyo de CIFCA y FONGI - Foro de Organizaciones No Gubernamentales 
Internacionales - Guatemala), contribuye a meta 1, enfoque 1D, 1F y 1J. 

 2020: Empoderamiento de jóvenes en el emprendurismo – organiza ACTEC, contribuye a meta 2, pero 
incluye también contribuciones a metas 1 y 3.  

 2021: Encuentro de capitalización de las lecciones aprendidas en el marco de la ejecución de los programas 
y el MEC – organizan todos, contribuye a metas 1, 2 y 3 

 
7.6.2 Sinergia y complementariedades con el MEC de Bélgica 
Existen varios grupos de apoyo y de solidaridad con Guatemala en Bélgica (véase ACC, p. 84) que tienen 
vínculos estrechas con los OSC/AI y con las organizaciones contrapartes en Guatemala. Estos grupos de apoyo 
(comités, “vierde pijler”, ...) no están operando en el marco del financiamiento de la DGD, pero si contribuyen a 
la meta 1 y 2. El acercamiento a estos grupos permite promover la sinergia entre las iniciativas belgas (no 
limitados al financiamiento DGD) de concientización y cabildeo sobre Guatemala en Bélgica,  generar un mejor 
conocimiento del contexto y mejorar el impacto de las metas estratégicas (contribuye a meta 1, enfoque J). Los 
OSC/AI organizarán un encuentro con los grupos de solidaridad en Bélgica en 2018. El encuentro se realizará en 
la primavera del 2018 y el costo será a cargo del presupuesto de la VVSG.  
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7.6.3 Iniciativas de sinergia bilateral 
 
Broederlijk Delen – TRIAS (sinergia): 
Realizarán actividades de fortalecimiento de capacidades de sus copartes en el enfoque de género, en 
particular la formación sobre nueva masculinidad (a cargo de TRIAS, en alianza con We Effect de Suecia) y la 
inclusión de jóvenes, mediante metodologías adaptadas como la ludopedagogía (a cargo de Broederlijk Delen, 
en alianza con Colectivo Noj’ de Guatemala) y liderazgo juvenil/fémina (a cargo de Trias), en ambos con 
enfoque de formación digital mediante los TICs. Esta sinergia contribuye a la meta 1, enfoque A y meta 3, 
enfoque A. Ambas organizaciones trabajarán en vincular sus grupos metas a procesos territoriales comunes y 
explorarán cómo vincular los temas de la sinergia y de la intervención concreta en los territorios con estudios e 
investigaciones (contribuye a la meta 4, enfoque C). Ambas organizaciones van a preparar el tema género y 
nuevas masculinidades para el taller colectivo entre OSC/AIs del MEC y copartes previsto en 2018 (ver arriba 
bajo punto 1.1). Esto implica recursos para talleres e intercambios que van a ser asumidos dentro de los 
presupuestos de las copartes y (en el caso de Broederlijk Delen) la acción Z09D01 – Procesos Colectivos. 
 
Broederlijk Delen – VVSG (sinergia): 
Actividades de acercamiento e intercambio de experiencias en cuanto a la forma de autogobierno indígena, 
derechos indígenas y el convenio 169 entre la zona Occidente (Broederlijk Delen) y la zona de trabajo de AGAAI 
(coparte VVSG). Esto contribuye a la meta 1, enfoque F, G y H. El intercambio se llevará a cabo a través de la 
organización de pasantías, viajes de estudio y talleres, a planificar en el primer semestre de 2017 (después de la 
aprobación de los programas). El presupuesto de esas actividades estará compartido. Broederlijk Delen los 
asume dentro de la acción Z9D01 Procesos Colectivos y los presupuestos de las copartes implicados. 
 
Broederlijk Delen -  Entreaide et Fraternité (sinergia y complementariedad): 
En el marco de la alianza entre agencias católicas de la red CIDSE y como miembros de CIFCA, Entreaide et 
Fraternité y Broederlijk Delen coordinarán oportunidades para trabajo político en torno a Guatemala/América 
Central en Bélgica y Europa. En el primer semestre de 2017, ambas agencias organizarán actividades de 
incidencia en Bruselas con Mons. Ramazzini en el marco de la conmemoración de los 20 años de la firma de los 
Acuerdos de Paz en Guatemala (a cargo de Entreaide et Fraternité/Justice et Paix, con colaboración de 
Broederlijk Delen, CIFCA y CIDSE). Esto contribuye a la meta 1, enfoques B,D, E, H y J.  
Broederlijk Delen y Entreaide et Fraternité comparten 2 socios en el programa (SERJUS y RK) que contribuyen a 
las metas estratégicas 1 (acompañar a comunidades en la promoción del respeto a los derechos humanos, la 
justicia socio-económica y ambiental) y 3 (contribuir a una economía local y rural, desde el enfoque de 
soberanía alimentaria y el aumento sostenible de los ingresos familiares). Ambas organizaciones acuerdan 
compartir informaciones y coordinar actividades de fortalecimiento de capacidades y monitoreo a estas 
copartes mediante reuniones y visitas de terreno colectivos. En el año 2019, se realizará un evento conjunto 
sobre el trabajo en agro-ecología organizado por copartes de Broederlijk Delen y Entreaide et Fraternité (RK, 
CDRO, SERJUS, COINDI, CEIBA, AFOPADI, AMMID, FTN) con apoyo de las dos agencias. Broederlijk Delen 
asumirá 50% de los gastos para esto desde los recursos previstos en la acción Z09D01 – Procesos Colectivos y 
los fondos de administración y evaluación del programa. Esto contribuye a la meta 3. 
 
Broederlijk Delen – Frère des Hommes (complementariedad) 
Broederlijk Delen firmará un convenio con Frère des Hommes, como parte implicada, para el financiamiento y 
seguimiento a su acción con la coparte compartida SERJUS para la formación de liderazgo ético con enfoque de 
género y generacional.  Esta acción es complementaria a la acción que Broederlijk Delen acordó con SERJUS y 
contribuye a la meta 1, enfoque A, D y la meta 3, enfoque A, C y E. 
 
 
7.6.4 Sinergias internacionales  
 
CIFCA  (Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México) es una red de incidencia política sobre 
Centroamérica y México. Tiene 8 socios belgas

2
 (3 participan en el MEC Guatemala y 2 en el MEC trabajo 

                                                                 
2
 Las siguientes organizaciones belgas son miembros de CIFCA: Broederlijk Delen, CNCD-11.11.11, Commission Justice & 

Paix, Entreaide et Fraternité, FOS, Oxfam Solidarité,  Steungroep solidair met Guatemala, como miembro belga de la red de 
comités Oscar Romero y WSM 
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digno). Broederlijk Delen y CNCD-11.11.11 son el punto de enlace con CIFCA para Bélgica. CIFCA monitoreo el 
impacto de las políticas de la Unión Europea y sus estados miembros en Centroamérica (cooperación al 
desarrollo, políticas comerciales) en la soberanía alimentaria, las condiciones laborales y los derechos humanos 
de la población de Centroamérica y así contribuye a la meta 1, enfoques B,D, E, F, H y J.  
Objetivo de la sinergia entre OSC/AI belgas en el marco de CIFCA es de fortalecer desde el escenario Belga las 
alianzas a nivel de la UE para la promoción y la protección de los Derechos Humanos en 
Guatemala/Centroamérica en todos sus sentidos.  
Actividades previstas: intercambio y difusión de información a decisores políticos belgas y europeos, 
comunicados públicos sobre la situación de los derechos humanos Guatemala/ Centroamérica, giras de 
incidencia con defensores de Guatemala, informes y foros abiertos. En 2017 y 2018: sesión de información e 
intercambio sobre las políticas europeas para Centroamérica y oportunidades de incidencia a nivel de Bélgica 
en las reuniones previstas entre OSC/AIs y entre OSC/AIs y grupos de solidaridad con Guatemala (a cargo de 
Broederlijk Delen-VVSG-CIFCA), contribuye a meta 1, enfoques E, F, H y J.  
 
8 Otras sinergias internacionales  
A parte de las sinergias mencionados arriba que implican ya actores (donantes) de otros países que Bélgica (la 
red CIFCA y CIDSE), Broederlijk Delen también impulsará mayor coordinación entre actores internacionales en 
los siguientes espacios: FONGI - Foro de Organizaciones No Gubernamentales (junto a TRIAS), CIDSE Grupo 
América Central (junto a Entreaide et Fraternité) y FIAN-Guatemala, como capítulo de FIAN Internacional.  
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Samenwerkingsverband Komyuniti 
Programma 2017-2021 

K11 HAITI 

 
Uitleg m.b.t. aanpassingen van het programma 
 
Door de opgelegde besparingen in het programma Haïti 2017-2021 werden we genoodzaakt volgende 
maatregelen te treffen: 
 

 het verwijderen van de partner SJM/SFw uit het ingediende subsidiedossier; 

 het beperken van het aantal coöperanten vanaf het tweede werkjaar; 

 besparingen bij de kosten voor groepswerk en vrijwilligers. 
 
Ten gevolge hiervan was er het risico dat de kernactiviteiten en de duurzaamheid van het programma in het 
gedrang zouden komen. De complementariteit van alle opgenomen partners was immers de grote sterkte van 
dit participatieve streekprogramma. Broederlijk Delen heeft daarom besloten om de geschrapte partner in 
kwestie (SJM/SFw) te blijven ondersteunen vanuit de eigen werkingsmiddelen, zij het met een lager budget. Dit 
is een engagement dat we bereid waren te nemen omdat we geloven in de sterkte van het programma als een 
geheel. 
 
We hopen bijgevolg om in de mate van het mogelijke de originele doelstellingen te kunnen behouden en het 
programma op een kwalitatieve manier te kunnen uitvoeren zoals gepland. We rekenen erop om  gedurende 
de komende 5 jaar over voldoende DGD middelen te zullen blijven beschikken voor dit aangepast programma. 
We pasten in het Loka  de doelstellingen en resultaten aan, zodat ze realistisch haalbaar zijn. 
 
In het Budget onder punt 6.3 wordt de begroting voor de komende 5 jaar weergegeven. Hierbij zal opvallen dat 
er in het eerste jaar een overbesteding van ongeveer 20.000 euro zal zijn. Dit is omdat een aanzienlijk deel van 
de besparingsoefening, namelijk de reductie van coöperantenmaanden, pas in het tweede jaar zal doorgevoerd 
worden. Deze overbesteding in jaar 1 wordt dan ook in het tweede werkjaar volledig gecompenseerd. De 
fondsen die  nodig zijn voor de overbesteding in het eerste jaar, zullen komen via het verhogen van de eigen 
bijdrage.  
 
Alle wijzigingen in dit aangepast programma zijn in geel gemarkeerd. 
 
 
 
 

  



 

K11 Haiti, pagina 2 
 

TOELICHTING VOORAF  
 
 
HET SAMENWERKINGSVERBAND KOMYUNTI IN 2017-2021 
Het samenwerkingsverband Komyuniti, opgericht in 1997, bestaat uit Studio Globo en Broederlijk Delen. De 
meerwaarde van het samenwerkingsverband heeft zich doorheen de jaren bevestigd. Beide organisaties 
hebben de erkenning bekomen als programma-ngo voor de periode 2017-2026. Het samenwerkingsverband 
Komyuniti wordt voortgezet in 2017-2021, met consolidering van de synergie. De leden van Komyuniti hebben 
een gezamenlijke strategische planning 2014-2021, die zich vertaalt in het gezamenlijke programma. 
Resultaatsgericht beheer en kwaliteitsbeheer worden samen uitgebouwd.  Broederlijk Delen en Studio Globo 
werken ook samen op het vlak van logistiek, informatica en databeheer, personeelsbeheer en boekhouding. 
Het samenwerkingsprotocol werd herzien met het oog op 2017-2021.  
 
GEZAMENLIJK PROGRAMMA 2017-2021 
In het kader van de nieuwe regelgeving dienen Broederlijk Delen  en Studio Globo een gezamenlijk programma 
in. Het programma 2017-2021 is het zesde programma van Komyuniti. Inhoudelijk blijft het zoals voorheen een 
geïntegreerd programma. Conform de nieuwe regelgeving worden budgetten en financiële verantwoording nu 
gescheiden. Het gezamenlijke programma wordt aangestuurd en opgevolgd door de Komyuniti Stuurgroep, en 
binnen Studio Globo en Broederlijk Delen afzonderlijk door de directieteams. De operationele coördinatie en 
opvolging gebeurt door de Komyuniticel bestaande uit de coördinator en de boekhouder van het programma. 
 
LUIK BELGIE 
Het Luik België van het programma bestaat uit drie specifieke doelstellingen: Onderwijs, Beweging en Politiek. 
Deze komen overeen met drie stragegische doelen van de GSK België. De specifieke doelstelling Onderwijs 
wordt gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, met Studio Globo als lead. De realisering 
van de gezamenlijke doelstelling Onderwijs wordt opgevolgd door de Komyuniti Werkgroep Onderwijs.De 
doelstellingen Beweging en Politiek worden uitgevoerd door Broederlijk Delen. 
 
LUIK PARTNERLANDEN 
Het Luik Partnerlanden van het programma wordt uitgevoerd door Broederlijk Delen. Dit luik is ingedeeld per 
land met één specifieke doelstelling per land. De specifieke doelstellingen Israël-Palestina, Burkina Faso, 
Senegal, Congo, Oeganda, Rwanda, Burundi, Guatemala, Nicaragua, Haïti, Peru en Bolivia kaderen in de 
respectievelijke GSK’s van deze landen. De specifieke doelstelling Colombia wordt ingediend buiten GSK, 
conform de  regels in dat verband. 
 
LEVENDE COHERENTIE VAN HET PROGRAMMA 
Zowel in het Luik België als in het Luik Partnerlanden wordt gestreefd naar maatschappelijke verandering voor 
duurzame ontwikkeling en een wereld zonder ongelijkheid. Met dit programma willen we de dynamiek 
versterken waarbij groepen in België en in de partnerlanden interageren in het bewustzijn dat ze werken aan 
een gezamenlijke doelstelling, met specifieke uitdagingen in elk land. Partners zijn betrokken bij de campagne 
van Broederlijk Delen en de ontwikkeling van educatieve tools. Personele samenwerking en inleefreizen 
creëren vanuit de vrijwilligersbeweging een band met de partnerlanden. Meer in het algemeen willen we de 
werkvormen uitbouwen die directe solidariteit bevorderen tussen groepen in België en in de partnerlanden. De 
politieke werking waarbij op Belgisch en Europees niveau belangen verdedigd worden van de bevolking in de 
partnerlanden, vormt een brug tussen het Luik België en het Luik Partnerlanden. De werking in de 
partnerlanden is ook uitdrukking van de solidariteitsbeweging, en de werking in België wordt mee bepaald door 
de dynamiek van maatschappelijke verandering in de partnerlanden. 
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1. K11 HAITI – LANDFICHE 
 

Operationele kosten   1.879.672,19 euro 

Contactpersoon België naam Jonas Geeroms, programmaverantwoordelijke 

  organisatie Broederlijk Delen 

  telefoon 02 213 04 02 

  e-mail jonas.geeroms@broederlijkdelen.be 

Contacpersoon Partnerland naam Kevin Gilmont, lokale vertegenwoordiger 

  organisatie Broederlijk Delen 

  telefoon 00509 320 455 17 

  e-mail kevin.gilmont@broederlijkdelen.be 

 
SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 
 

Broederlijk Delen steunt 90 rurale basisorganisaties in twee streken (Nord-Est en Bas Plateau Central) in Haïti in 
hun streven naar betere levensvoorwaarden. Voedselzekerheid staat daarbij centraal. Samen met zes 
partnerorganisaties bevordert Broederlijk Delen duurzame familiale landbouw en stimuleert boeren om aan te 
sluiten bij rendabele landbouwketens. We versterken de capaciteiten van boerenorganisaties zodat ze een 
betere dienstverlening kunnen bieden aan hun leden en kunnen opkomen voor hun rechten. Daarnaast werken 
we samen met een nationale mensenrechtenorganisatie die de rurale partners en basisorganisaties 
ondersteunt in de bewustmaking en pleitbezorging rond het recht op voedsel en een gezond leefmilieu. 
Diezelfde rechtenbenadering trekken we met behulp van nationale partners en een internationaal netwerk 
door tot op nationaal en internationaal niveau. Zo trachten we het recht op voedsel in Haïti op de politieke 
agenda te plaatsen. Doorheen heel het programma besteden we bijzondere aandacht aan gendergelijkheid en 
jongerenparticipatie. De complementariteit van de partnerorganisaties zorgt ervoor dat we sterkere 
streekgebonden resultaten kunnen behalen, waarbij Broederlijk Delen voorziet in capaciteitsversterking van 
zijn partners om de doeltreffendheid te vergroten. 

 
KAART MET LOKALISERING VAN DE INTERVENTIES 
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2. K11 HAITI – LIJST VAN DE PARTNERS 
 

1 CE-JILAP 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Commision Episcopale Nationale Justice et Paix 

adres BP 1572, 6110 Port-au-Prince, Haïti 

telefoon (+509)-294 300 79 

e-mail justicepaixha@yahoo.com 

contactpersoon Jocelyne Colas, directrice 

doelstelling K11 HAITI 

DGD-budget 296.290 euro 

rol van de 
partner 

R1: Vorming van basisorganisaties rond rechtenbenadering 
R4: Vorming van basisorganisaties rond pleitbezorging en recht op voedsel en gezond 
leefmilieu en (gemeenschaps)dialoog, monitoring en ondersteunen van initiatieven 
hieromtrent 
R5: Vorming, ondersteunen van initiatieven en beleidsmaatregelen bij basisorganisaties rond 
gendergelijkwaardigheid en begeleiding van slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
R7: Versterken organisationele capaciteiten 
R8: Deelname aan synergie-activiteiten 

partner sinds 2000 

  

2 GADRU 

type Partner in eigen middelen (enkel nog 2017) 

volledige naam Groupe d’Appui au Développement Rural 

adres BP 13417, Delmas, Haïti 

telefoon (+509)-387 425 74 / (+509)-371 941 62 / (+509)-281 305 08 

e-mail gadruhaiti@yahoo.fr 

contactpersoon Paul Louis, directeur 

doelstelling K11 HAITI 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

R1: Omkadering van de structurering van agro-ecologische families  
R2-R3: Implementering en omkadering van agro-ecologische tuinen (bodembescherming via 
aanplantingen, bodemverbetering via semi-intensieve veehouderij, bevorderen van de 
biodiversiteit) 

partner sinds 2007 

  

3 IRATAM 

type Partner in eigen middelen (enkel nog 2017) 

volledige naam Institut de Recherche et d’Appui Technique en Aménagement du Milieu 

adres 111, Rue Lambert  Pétion-Ville, Haïti   

telefoon (+509)-344 902 24             

e-mail iratam2000@yahoo.fr 

contactpersoon Emile Eyma, directeur 

doelstelling K11 HAITI 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

R1: ondersteuning van gestructureerde groepen van koffietelers  
R2-R3: promotie van de agro-forestry-techniek en diversificatie van de koffieproductie 

partner sinds 2011 
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4 ITECA 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Institut de Technologie et d’Animation 

adres BP 15544, Pétion-Ville, Haïti 

telefoon (+509)-343 005 18 / (+509)-222 774 98 

e-mail iteca25lane@yahoo.fr 

contactpersoon Jean-Baptiste Chenet, directeur 

doelstelling K11 HAITI 

DGD-budget 468.350 euro 

rol van de 
partner 

R1: Organisatie van vormingen en uitwissselingen omtrent organisatieversterking 
R2: Initiatieven rond vermarkting, landouwtechnische ondersteuning en irrigatie 
R3: Bescherming van stroomgebieden 
R5 en 6: Specifieke acties rond jongeren en gender binnen de activiteiten rond duurzame 
landbouw 
R7: Versterken organisationele capaciteiten 
R8: Deelname aan synergie-activiteiten 

partner sinds 2003 

  

5 KIWO 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Mouvement Kiro d’Haïti 

adres BP, 19252, 6112  Port-au-Prince, Haïti 

telefoon (+509)-365 642 70 / (+509)-373 221 90 

e-mail kiro.haiti@hotmail.com 

contactpersoon Justin Thsimbambila, nationaal aalmoezenier 

doelstelling K11 HAITI 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

R6: Vorming, dialoog, bewustmakings- en culturele activiteiten ter versterking van de 
intergenerationele dialoog en alfabetiseringsactiviteiten met georganiseerde jongeren 
(katholieke jeugdbeweging verbonden aan FIMCAP-Chiro) 

partner sinds Sinds 2003 

  

6 POHDH 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Plate-forme des Organisations Haïtiennes des Droits Humains 

adres BP 19181, Port-au-Prince, Turgeau, Haïti 

telefoon (+509)-294 050 10  / (+509)-294 045 69 

e-mail pohdh@yahoo.fr 

contactpersoon Alermy Piervilus, secrétaire exécutif 

doelstelling K11 HAITI 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

R4: Kanaliseren en faciliteren van pleitbezorging op lokaal naar nationaal en internationaal 
niveau 

partner sinds 1999 
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7 SJM/SFW 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Service Jésuite aux Migrants 

adres Rue Jacques Hellénus, Cité Planteau, Ouanaminthe, Haïti 

telefoon (+509)-281 631 25 

e-mail solidaritefwontalye@yahoo.fr / jmjoazile@jesuits.net 

contactpersoon Michel Alcimé, directeur afdeling Ouanaminthe 

doelstelling K11 HAITI 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

R1: Registratie van en vorming rond democratisch bestuur, formeel beheer, projectbeheer 
en platformwerking van basisgroepen 
R2: Introduceren of ondersteunen van duurzame landbouwpraktijken en ondersteuning bij 
vermarkting 
R3: Ondersteunen van milieubeschermende (aanplantings)initiatieven van basisgroepen 
R 5: Ondersteunen van basisorganisaties bij initiatieven rond gendergelijkwaardigheid 
R 6: Ondersteunen van basisorganisaties bij initiatieven met als doel verbeterde 
intergenerationele relaties   
R7: Versterken organisationele capaciteiten 
R8: Deelname aan synergie-activiteiten 

partner sinds 2013 

  

8 SKDK 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Sant pou Lakilti ak Devlopman Karis 

adres Haut Bourg de Carice, Cité Sainte Hélène, Carice, Haïti  

telefoon (+509)-373 177 53 / (+509)-367 059 63 

e-mail skdkaris@yahoo.fr 

contactpersoon Augustin Poliner, projectcoördinator 

doelstelling K11 HAITI 

DGD-budget 295.730 euro 

rol van de 
partner 

R1: Registratie van en vorming rond democratisch bestuur, formeel beheer, projectbeheer 
en platformwerking van basisgroepen 
R2: Introduceren of ondersteunen van duurzame landbouwpraktijken en ondersteuning bij 
vermarkting 
R3: Ondersteunen van milieubeschermende (aanplantings)initiatieven van basisgroepen 
R 5: Ondersteunen van basisorganisaties bij initiatieven rond gendergelijkwaardigheid 
R 6: Ondersteunen van basisorganisaties bij initiatieven met als doel verbeterde 
intergenerationele relaties   
R7: Versterken organisationele capaciteiten 
R8: Deelname aan synergie-activiteiten 

partner sinds 2013 
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3. K11 HAITI – VERANDERINGSTHEORIE 
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TOELICHTING 

1 Broederlijk Delen werkt voor het programma in twee interventiezones: het Noordoosten en het Centraal 
Plateau. Het streefdoel is om rurale huishoudens te laten groeien in hun rol als actoren van lokale 
ontwikkeling, door de basisorganisaties (Organisations Communautaires de Base – OCB) waarin zij zich 
verenigen te ondersteunen en te versterken. Hiervoor kiest Broederlijk Delen voor een nauwe 
samenwerking met lokale partnerorganisaties die geloven in een participatieve aanpak waarbij 
basisorganisaties autonomer en slagkrachtiger worden door institutionele, organisationele en technische 
capaciteitsversterking en door het vergroten van hun capaciteiten om basisrechten af te dwingen.  
Het nieuwe programma bouwt verder op het programma 2014-2016, maar legt ook nieuwe accenten op 
basis van de aanbevelingen van de tussentijdse evaluatie, een peer review, en een consultatie van de 
basisorganisaties.  
 
In het Noordoosten bevordert het programma de uitwisseling en samenwerking tussen de partners door 
te werken in vier aanpalende gemeentes: Capotille, Mont Organisé, Carice en Mombin Crochu. In deze 
interventiezone wordt de samenwerking met het platform van basisorganisaties SKDK– voorheen 
gefinancierd met eigen middelen – geconsolideerd. In het Centraal Plateau breidt partner ITECA zijn 
activiteiten vanuit de gemeente Savanette uit naar de gemeente Belladère, waar Broederlijk Delen en 
Protos in synergie zullen werken rond respectievelijk duurzame landbouw, toegang tot en duurzaam 
beheer en gebruik van water en rechtenverdediging. Het programma breidt de wisselwerking, die tussen 
2 nationale mensenrechtenorganisaties (CE-JILAP en POHDH) en de lokale partners en hun 
basisorganisaties is opgestart in het programma 2014-2016,  verder uit naar het Centraal Plateau. Zo 
worden in toenemende mate initiatieven van de basisorganisaties gevaloriseerd  in nationale en 
internationale pleitbezorging en wordt de mensenrechtenbenadering beter geïntegreerd  in de 
strategieën en activiteiten van het programma.  
 
H 1: de politieke context blijft partners toelaten om te functioneren en in te zetten op de verdediging 
van basisrechten  (Cfr. R#2.1 en 2.2) 

2 In beide interventiezones volgen we dezelfde veranderingstheorie om de specifieke doelstelling van het 
programma te bereiken en werken we op zes veranderingspaden: slagvaardige basisorganisaties, 
duurzame landbouw, pleitbezorging voor het recht op voedsel en een gezond leefmilieu, een versterkte 
positie van vrouwen, een verhoogde betrokkenheid van jongeren en sterkere partnerorganisaties die 
beter samenwerken. Deze paden zijn essentieel om de beoogde verandering te bekomen en zijn 
complementair en onderling afhankelijk. Broederlijk Delen en de partners zien in het proces van lokale, 
rurale ontwikkeling een centrale rol voor autonome, slagkrachtige basisorganisaties (R1). 
 
 Om de basisorganisaties te ondersteunen om deze rol ten volle op te nemen, wordt niet alleen gewerkt 
aan hun institutionele en organisationele versterking, maar ook aan de integratie van vrouwen en 
jongeren, (zodat ze representatiever worden en sociale veranderingen nastreven (R5 en R6)) en aan hun 
technische capaciteiten in duurzame landbouw en milieubeheer (R2 en R3).  
 
Tenslotte beoogt het programma ook pleitbezorging rond de structurele oorzaken van de moeilijke 
situatie op het Haïtiaanse platteland (R4).  Meer slagvaardige basisorganisaties, die hiertoe begeleid 
worden door sterke en goed samenwerkende partners in het programma (R7 en R8), verdedigen de 
basisrechten van de lokale gemeenschappen ten aanzien van hun lokaal bestuur en werken samen met 
nationale organisaties om de beoogde verandering ook te bepleiten op nationaal en internationaal 
niveau. 

3 Het programma wordt gezamenlijk uitgevoerd door 6 partners met complementaire expertise: 
organisatieversterking, technische ondersteuning in landbouw en milieubeheer, rechtenbenadering en 
pleitbezorging, gendergelijkheid en werken met jongeren. De partners werken in onderlinge synergie (R8), 
zodat de vooropgestelde programmaobjectieven efficiënter en effectiever bereikt kunnen worden. Een 
collectief beheersorgaan, bestaande uit leden van de verschillende partners, staat in voor de coördinatie 
en monitoring van het programma en garandeert regelmatige consultaties met de doelgroep.  
 
Doorheen deze complementaire en synergetische aanpak, alsook door specifieke capaciteitsversterkende 
activiteiten aangeboden door BD (R7), worden de partners sterker in het uitvoeren van hun projecten en 
hun dienstverlening aan de doelgroepen. Gezien het toenemende belang van digitalisering worden 
middelen voorzien om het ICT beheer te versterken bij de partners en de platforms van basisorganisaties. 
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De inzet van twee coöperanten, gericht op de capaciteitsversterking van de partners om al deze nieuwe 
taken aan te kunnen, verzekert dat deze partners hun rol kunnen spelen als dragers van het programma. 
 
H 2: De  partners hebben de nodige beheerscapaciteit om het programma uit te voeren (cfr. R#1.) 

4 Het werken rond het zich eigen maken van ontwikkelingsprocessen blijft een moeilijke, maar tevens 
noodzakelijke dynamiek in Haïti (cf. de case Haïti in de recente discussienota van 11.11.11, Naar een 
duurzamere crisisaanpak, 2015). In beide interventiezones worden daarom vanuit een participatieve 
benadering acties opgezet die gebaseerd zijn op de visie, kennis en landbouwpraktijk van boerenfamilies 
die gegroepeerd zijn in lokale organisaties. In de gemeente Carice in de Noordoostelijke interventiezone 
heeft partner SKDK hierrond al een heel parcours afgelegd. Door basisorganisaties samen te brengen in 
een gemeentelijk samenwerkingsverband, is er in deze gemeente een nieuwe dynamiek ontstaan die de 
lokale kennis van landbouwpraktijken valoriseert en de rurale huishoudens stimuleert in hun rol als 
actoren van lokale ontwikkeling.  
 
Afzonderlijke organisaties slagen er niet altijd in een aantoonbare meerwaarde te creëren voor hun leden. 
Een samenwerkingsverband van basisorganisaties daarentegen, geeft de versnipperde basisorganisaties 
een nieuwe dimensie. Ons baserend op de casus SKDK, zien we dat een platform van basisorganisaties 
sterker staat in de pleitbezorging, als gesprekspartner en ervaringsdeskundige organisatie gemakkelijker 
erkend wordt door (inter)nationale instanties, dat het behoren tot een platform van basisorganisaties de 
eigenwaarde van de individuele boeren ten goede komt en hen sterkt in het geloof dat ze een 
voortrekkersrol kunnen opnemen in het veranderingsproces in hun eigen zone. Zo slaagde SKDK er 
bijvoorbeeld in om samen met het gemeentebestuur gemeentelijke verordeningen uit te vaardigen in de 
strijd tegen de ontbossing en milieuverontreiniging.  
 
Uiteraard zorgt een samenwerkingsverband van basisorganisaties er ook voor dat diverse 
landbouwactiviteiten, zoals de gezamenlijke aankoop van materiaal, productie, stockage, verwerking en 
vermarkting, vereenvoudigd worden. In het programma zal de gemeentelijke dynamiek en ruimte voor 
dialoog en interactie tussen basisorganisaties verder ontwikkeld worden en uitgebreid naar drie nieuwe 
gemeentes. De basisorganisaties in deze drie nieuwe gemeentes worden enerzijds versterkt in hun eigen 
functioneren en anderzijds gestimuleerd om samenwerking rond gezamenlijke doelen te ontwikkelen op 
gemeentelijk vlak. Naar het voorbeeld van SKDK in Carice, zullen de georganiseerde boeren uit deze 3 
nieuwe gemeentes hun rol als actor in het eigen ontwikkelingsproces beter kunnen opnemen en als 
volwaardige partner in dialoog kunnen treden met overheden, donoren en andere instanties.   
 
In het Centraal Plateau startte ITECA tijdens het programma 2014-2016 met een proces van 
regionalisering om tot een betere samenwerking te komen tussen de verschillende lokale organisaties 
actief in de regio. In het nieuwe programma gaan zij op dit élan verder. 
 
H 3: De  lokale en nationale overheden spelen hun rol en dragen zo bij tot de realisatie van het 
programma (cfr. R#2.3, R3.1) 

5 Om de individuele basisorganisaties te versterken zal ondersteuning worden gegeven rond diverse 
aspecten, zoals de participatie van vrouwen en jongeren, democratisch functioneren en administratieve 
aspecten van het beheer van een basisorganisatie. Dit zal gebeuren via de vormings- en 
uitwisselingsactiviteiten, waarbij ook beperkte materiële steun voorzien is (stoelen, een archiefkast, enz.) 
Verder zal bij de uitvoering van alle activiteiten het subsidiariteitsprincipe gelden: wat kan gedelegeerd 
worden aan de lidorganisaties van het gemeentelijk samenwerkingsverband, zal gedelegeerd worden, 
waardoor de lidorganisaties op de voorgrond treden en de dienstverlening aan hun leden kunnen 
verbeteren.  
 
In het luik rond duurzame landbouw en milieubescherming wordt dezelfde aanpak gehanteerd en krijgen 
de basisorganisaties ondersteuning om activiteiten uit te voeren, waarbij hetgeen in de vormingen wordt 
aangeboden, bv. rond administratief beheer of democratisch functioneren, in de praktijk wordt 
toegepast. 

6 Factoren zoals klimaatsverandering, bevolkingsdruk, een zwakke staat en bepaalde evoluties in de 
internationale context brengen met zich mee dat Haïtiaanse boeren steeds verder wegglijden in extreme 
armoede. Dit resulteert in een grote druk op de beschikbare grond en het milieu. Brandlandbouw en 
kaalslag worden gebruikt om het gezinsinkomen aan te vullen. Deze roofbouw op de omgeving is een 
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vicieuze cirkel, waarbij  boeren terechtkomen in een situatie van niet-duurzaam landbeheer, wat op zijn 
beurt leidt tot verminderde landbouwproductie.  
 
In deze context kiest Broederlijk Delen met zijn lokale partners resoluut voor het concept van duurzame 
landbouw, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht. Deze aanpak wordt via de partners 
bevorderd aan de hand van vorming en ondersteuning van inkomensverbeterende en 
milieubeschermende activiteiten die tevens bijdragen tot meer voedselzekerheid. Om duurzame 
landbouw met ook een economische meerwaarde na te streven zal men in de interventiezone vertrekken 
van een ketenanalyse van de meest courante landbouwproducten (bakbanaan, bonen, yam en 
groententeelt in het Centraal Plateau en groententeelt, pindanoten, gember en maniok in het 
Noordoosten). Vertrekkende vanop die basis zullen gerichte interventies ondernomen worden, zowel wat 
betreft het optimaliseren van het productieproces zelf als het verbeteren van de toegang tot zaaigoed, de 
stockage-, distributie- en vermarktingscapaciteiten. Zo kunnen rurale families participeren  in een 
volwaardige landbouwketen.  
 
H 4:  Climate Smart Agriculture biedt kleinschalige boeren oplossingen in een context van 
klimaatverandering (cfr. R#3.3) 

7 Duurzame landbouw gaat hand in hand met een beter milieubeheer. De Haïtiaanse boeren beoefenen 
een subsistentielandbouw in een ecologisch zeer gedegradeerd milieu. Het promoten van betere 
bodembescherming, agro-forestry, teeltdiversificatie en andere agro-ecologische technieken draagt niet 
alleen bij tot meer voedselzekerheid en inkomen, maar ook tot een herstel van de natuurlijke omgeving.  
 
Er zijn verschillende acties gepland die op milieubehoud gericht zijn om verdere ontbossing en 
woestijnvorming tegen te gaan, zoals het beschermen van  bronnen en waterbekkens door aanplantingen 
of het combineren van landbouwteelten met meerjarige energiegewassen en fruitbomen. Opdat deze 
kleinschalige initiatieven van individuele boerenfamilies omtrent milieubehoud ook op lange termijn 
resultaten zouden opleveren, wordt tegelijkertijd gewerkt aan lokale gedragenheid en medewerking van 
de overheid. Dit gebeurt in de vorm van sensibiliserende activiteiten en acties zoals observatie, 
rapportage en pleitbezorging om ten aanzien van de lokale en nationale overheid meer aandacht te 
vragen voor het recht op een gezond leefmilieu.  
 
Slagvaardige basisorganisaties spelen hier een cruciale rol in. Door de OCBs te versterken en te vormen 
rond milieubeheer en het recht op een gezond leefmilieu, worden zij een belangrijke lokale actor die 
ervoor zorgt dat toekomstige generaties ook nog aan landbouw kunnen doen.  
H 5: Er zijn middelen en wil tot samenwerking bij de lokale overheden (cfr. 3.2) 

8 Broederlijk Delen en de partnerorganisaties beschouwen de bijzonder moeilijke omstandigheden waarin 
de rurale huishoudens aan landbouw doen om in hun basisbehoeften te voorzien mede als het gevolg van 
een gebrek aan een adequaat overheidsbeleid om de basisrechten van de bevolking te respecteren, 
beschermen en vervullen. Het gebrek aan omkadering van rurale huishoudens bij hun 
landbouwactiviteiten, de promotie van extractieve industrieën en agro-business die boeren land 
ontnemen en het gebrek aan een evenwichtig milieubeheer, leiden ertoe dat het recht op toegang tot 
voldoende en kwalitatief adequaat voedsel en het recht om te leven in een gezond leefmilieu worden 
geschonden. Daarom willen Broederlijk Delen en de lokale partners de kennis van basisorganisaties over 
deze rechten en de mechanismes om ze af te dwingen verhogen, concrete acties van pleitbezorging 
ondersteunen, en initiatieven vanuit de basis kanaliseren naar het regionale, nationale en internationale 
niveau. Hiervoor wordt samengewerkt met het nationale mensenrechtennetwerk CE-JILAP en met het 
nationale mensenrechtenplatform POHDH (gefinancierd uit eigen middelen).  
 
Vanwege de dreiging van de intrede van extractieve industrieën in verschillende gemeentes in de 
interventiezones, wordt ook een informele samenwerking voorzien met het KJM, een nationaal collectief 
van organisaties die lobbyen tegen ondoordachte en risicovolle mijnbouwexploitatie in Haïti. 
H 6: de mensenrechtenpartners binnen het programma ontwikkelen verdere expertise rond socio-
economische en culturele rechten. (cfr.R#2.4 en R#3.5) 

9 Via het veranderingspad rond pleitbezorging voor het recht op voedsel en het recht op een gezond 
leefmilieu, voorziet het nieuwe programma de link te versterken tussen de initiatieven van lokale 
basisorganisaties en het lobbywerk van nationale mensenrechtenorganisaties. Op deze manier wil het 
programma een stem geven aan de bevolking in de verdediging van basisrechten en de kloof dichten 
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tussen de lokale realiteiten en de nationale en internationale mechanismen van rechtenverdediging. De 
basisorganisaties in de gemeentes zullen bijvoorbeeld worden betrokken bij het monitoren van de situatie 
inzake voedselzekerheid en het respect voor het recht op een gezond leefmilieu in de interventiezones.  
 
Via gemeenschapsdialogen zullen lokale overheden ook worden geresponsabiliseerd om 
verantwoordelijkheden op te nemen ten aanzien van de lokale gemeenschappen. Bovendien opent dit 
veranderingspad mogelijkheden om de rechtenbenadering sterker te integreren in het programma en de 
acties van de partnerorganisaties. Het gaat daarbij niet alleen om activiteiten van pleitbezorging, maar 
bijvoorbeeld ook om de emancipatie en participatie van actoren uit de basis, transparantie in de 
uitvoering van het programma of het in vraag stellen van mechanismes van uitsluiting in de 
gemeenschappen.  

10 Vrouwen spelen een fundamentele rol in de rurale huishoudens, in het systeem van familiale landbouw, 
en in de lokale economie. Nochtans zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd in beslissingsorganen van 
basisorganisaties en in het lokale bestuur in de gemeentes. Bovendien zijn zij vaak het slachtoffer van 
geweld zonder dat zij toegang hebben tot bescherming en begeleiding. Alle partners zijn zich bewust van 
de noodzaak om de positie van vrouwen in de rurale gemeenschappen te versterken. Enerzijds waken alle 
partners, ongeacht hun specifieke interventiedomein, over een significante vertegenwoordiging van 
vrouwen in de programma-activiteiten en organiseren zij activiteiten waarbij vrouwen zelf het beheer van 
de activiteit opnemen. Anderzijds zal via ateliers en vormingen rond de genderproblematiek, gefaciliteerd 
door mensenrechtenpartner CE-JILAP, de dialoog in de gemeenschappen en in de basisorganisaties rond 
gendergelijkwaardigheid geïntegreerd worden in de begeleiding.  
 
Partners CE-JILAP en SKDK plaatsen het probleem van geweld tegen vrouwen op de politieke agenda aan 
de hand van publieke fora en debatten in aanwezigheid van de basisorganisaties en lokale overheden. 
Voor dit veranderingspad wordt de nodige capaciteitsversterking en begeleiding voorzien van de 
partnerorganisaties, voor wie het werken rond de genderproblematiek vaak een vrij nieuw gegeven is. 

11 Eén van de aspecten die de duurzaamheid van landbouwsystemen garandeert, is het draagvlak dat deze 
genieten bij de jongere generatie. Jongeren trekken echter sinds jaren in grote getale weg uit de zones 
waarin het programma uitgevoerd wordt, op zoek naar een betere toekomst. Het pad naar het creëren 
van een draagvlak voor duurzame landbouw en bijgevolg het bieden van een toekomstperspectief en 
eerlijke kansen voor een waardig leven voor jongeren, is daarom tweeledig: het vergt enerzijds een 
betrokkenheid van de jongere generatie in het beheren en uitvoeren van de landbouwsystemen en 
anderzijds een versterking van de positie en het gevoel van eigenwaarde van de jongeren.  
 
Om op deze twee vlakken bij te dragen, voorzien de partners onder andere de vertegenwoordiging van 
jongeren in de landbouwactiviteiten te verhogen, jongerenorganisaties organisationeel te versterken, de 
intergenerationele dialoog te stimuleren en jongeren platformen voor zelfontplooiing aan te bieden. Op 
deze manier groeien jongeren tegelijkertijd in hun rol als actoren van lokale ontwikkeling.  
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4. K11 HAITI – ANALYSE VAN DE RISICO’S 
 
Het algemene risicobeleid van Broederlijk Delen wordt hier toegepast op het partnerland. We geven achtereenvolgens de analyse van de risico’s, de beheersmaatregelen en de 
opvolging. Bij evaluatie van de risico’s voor en na beheersmaatregelen, wordt de waarschijnlijkheid (WA) ingeschaald op 10, de impact (IM) op 10, en het risiconiveau (NIV) op 100 als 
het product van waarschijnlijkheid en impact. We beperken ons hier tot de externe factoren die een reëel risico vormen in het land. 

  Inschatting 
vóór 
maatregelen 

 Inschatting 
na 
maatregelen 

 

Nr Risico WA IM NIV Beheersmaatregelen WA IM NIV Verantwoordelijke en wijze van opvolging 

1. FINANCIEEL RISICO                  

1.1 Risico dat fondsen niet correct afgerekend 
worden als gevolg van gebrekkig beheer en 
interne controle bij partnerorganisaties. 
Cfr. Hypothese 2, ToC nr. 3 

4 7 28 Risico's worden gedetecteerd op basis van de 
controle van financiële verslaggeving en audits 
van partners. Risico's worden aangeduid in de 
projectbegroting die aangemaakt wordt in januari. 
Deze partners worden nauwlettend opgevolgd. 

3 3 9 programmaverantwoordelijke (PV), project-
beheerder (PB). Jaarlijkse screening van 
jaarrapport & externe audit. Halfjaarlijkse 
controle van de besteding van de fondsen. Bij 
problemen wordt een verbetertraject 
uitgestippeld.  

1.2 Inadequate financiële verantwoording door 
een partner na advies en traject voor 
verbetering.   Cfr. Hypothese 2, ToC nr. 3 

2 6 12 Uitbetaling volgende schijven opschorten. 
Verdere samenwerking streng conditioneren. 
Zoniet de samenwerking stopzetten. 

2 4 8 PV/PB  ;  Ad hoc naargelang problemen zich 
voordoen. Extra bepalingen worden 
opgenomen in het contract 

1.3 Financiële onregelmatigheden zijn 
vastgesteld bij een partner, waardoor 
fondsen niet besteed zijn zoals bepaald in de 
overeenkomst met BD. 
Cfr. Hypothese 2, ToC nr. 3 

1 7 7 Bestuur van de partner  hierop aanspreken. 
Bijkomende audit door een door ons aangestelde 
auditor. Wettelijke middelen aanwenden om de 
fondsen te recupereren. Indien nodig de samen-
werking stopzetten (zie financieel handboek BD). 

1 5 5 PV/lokale vertegenwoordiger (LV) 
Ad hoc naargelang problemen zich voordoen. 
Extra bepalingen worden opgenomen in het 
contract.  

2. RISICO'S VAN POLITIEKE WERKING                 

2.1 De politieke situatie of het gevoerde beleid in 
een partnerland leidt tot bedreigingen of 
moeilijkheden voor partnerorganisaties die 
zich inzetten voor rechtenverdediging, 
waardoor geplande interventies bemoeilijkt 
worden. Cfr. Hypothese 1, ToC nr. 1 

8 6 48 Pleiten bij nationale en internationale politieke 
overheden en instanties voor bescherming van 
mensenrechtenactivisten. Alliantievorming om 
risico's te spreiden en lobby te versterken. 
Specifieke beschermende maatregelen zijn te 
nemen voor specifieke situaties.   

8 4 32 PV/LV 
Ad hoc opvolgen, via contacten met andere 
donoren, partners mensenrechten, politieke 
netwerken in Haïti (CLIO, o.a.), in Europa 
(CoEH) en contacten op Belgisch niveau België 
(BUZA) 

2.2 Overheden nemen maatregelen om de 
erkenning van NGO's in te perken of door 
financieel-administratieve vereisten hun 
werking moeilijk te maken, met gevolgen 
voor partnerorganisaties. 
Cfr. Hypothese 1, ToC nr. 1 

4 7 28 De wettelijke middelen aanwenden om de vrijheid 
van vereniging te verzekeren. Partner POHDH 
neemt deel aan het overleg om te komen tot een 
wetsvoorstel voor de erkenning van NGO’s en 
verenigingen vanuit de civiele maatschappij. 

4 6 24 PV/LV (waar nodig: inschakelen diensthoofd 
DIP en directie) 
Ad hoc opvolgen via contacten met CLIO 
(Cadre de Liaison Inter-ONG) Wettelijke 
erkenning van BD in Haïti in orde brengen 

2.3 Risico van politieke instabiliteit (door de 
aanhoudende impasse om de verkiezingen te 

8 6 48 Aandringen bij de partners dat hun betrokkenheid 
bij het electorale proces altijd in functie blijft van 

8 5 40 LV/PV/coöperanten 
Permanent op te nemen tijdens de 
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organiseren  op nationaal vlak) straalt 
negatief af op het lokale niveau. 
Cfr. Hypothese 3, ToC nr. 4 

de politieke rechten van de bevolking en niet 
afglijdt naar politieke partijdigheid. 

monitoringsbezoeken en in het 
gestructureerd partneroverleg 

2.4 De mensenrechtenpartners worden te veel in 
beslag genomen door andere dynamieken 
(o.a. verkiezingen) en focussen zich te weinig 
op socio-economische en culturele mensen-
rechten (DESC).   Cfr. hypothese 6, ToC nr. 8 

6 6 36 Partners worden gestimuleerd via dialoog over 
hun budget en activiteiten om de 
rapportagemechanismes van alle internationale 
verdragen te blijven opvolgen, ook die ivm. socio-
economische rechten (DESC). 

4 5 20 LV/PV/coöperanten 
Permanent op te nemen tijdens de 
monitoringsbezoeken en in het 
gestructureerd partneroverleg. Jaarlijkse 
planning van groepswerk  

3. RISICO'S INZAKE MILIEU EN LANDBOUW                 

3.1 Een gebrekkig  functionerende overheid (op 
nationaal of gedecentraliseerd niveau) is een 
hindernis om duurzame, familiale 
landbouwsystemen te verbeteren.  
Cfr. Hypothese 3, ToC nr. 4 

6 4 24 Uitbouw van regionale boerenorganisaties en 
advocacy zodat zij hun invloed op het 
landbouwsysteem kunnen vergroten. 

5 3 15 LV/PV/coöperanten 
Permanent op te nemen tijdens de 
monitoringsbezoeken en het  gestructureerd 
partneroverleg  

3.2 De gebrekkige bereidheid tot samenwerking 
van lokale overheden kan maken dat boeren-
organisaties moeilijk uit hun afhankelijkheid 
van projectmiddelen ontsnappen. 
Cfr. Hypothese 5,  ToC nr. 7 

5 7 35 Samenwerking, waar mogelijk, met lokale 
overheden. Betrekken van overheden bij vorming 
en programma-opbouw. Uitbouw van 
participatieve lokale ontwikkelingsplannen. 

4 5 20 LV/PV/coöperanten 
Permanent op te nemen tijdens de 
monitoringsbezoeken, in het gestructureerd 
partneroverleg en tijdens contacten met 
andere donoren 

3.3 Klimaatomstandigheden, natuur-
verschijnselen, ziekten, plagen en/of andere 
omgevingsfactoren bemoeilijken de beoogde 
land-bouwontwikkeling in het programma . 
Cfr. Hypothese 4, ToC nr. 6 

9 7 63 Er wordt in de technische ondersteuning door 
partners ingezet op duurzame landbouw 
(technieken en strategieën die tot een 
veerkrachtige landbouw en milieu leiden). 

9 4 36 LV/PV/coöperanten 
Jaarlijkse monitoring van de actieplannen van 
de partners en planning van het  groepswerk 

3.4 Prijsschommelingen voor landbouw-
producten bemoeilijken de vermarkting. 

6 7 42 Bevorderen van diversifiëring van voedsel-
gewassen en marktgerichte teelten. Stockage, 
gegroepeerde verkoop, prijsinformatiesystemen. 

6 3 18 LV/PV/coöperanten   
Jaarlijkse monitoring van de actieplannen van 
de partners en planning van het  groepswerk 

3.5 Intrede van extractieve industrieën zorgt voor 
verminderde interesse voor en mogelijkheid 
tot duurzame landbouw, voor verminderde 
toegang tot grond en destabilisatie van de 
zone. Cfr. hypothese 6, ToC nr. 8 

5 9 45 Sensibilisering en mobilisatie van de 
basisorganisaties via onze partners en via 
nationale lobbygroepen waar zij lid van zijn. 

4 8 40 LV/PV ;  In dialoog met mensenrechten-
partners en actoren die gespecialiseerd zijn in 
dit thema (R4). Observatie door de 
partnerorganisaties  is een onderdeel van de 
acties die onze partners ondernemen 

4. RISICO BIJ HUMANITAIRE NOODSITUATIES                 

4.1 Een natuurramp (aardbeving, tropische 
stormen, etc.) veroorzaakt materiele en/of 
menselijke schade bij doelgroepen en 
partnerorganisaties.  

4 10 40 Oprichting crisiscel binnen BD. Vrijmaken van 
extra  fondsen voor noodsteun getroffen 
doelgroepen en medewerkers van partners. 
Opzetten speciale acties fondsenwerving voor 
heropstarting van de werking van partners en 
voor rehabilitatie. 

4 7 28 Directie/PV/LV 
Ad hoc als ramp zich voordoet of aankondigt. 
Terugvallen op opgebouwde expertise en 
contacten tijdens de aardbeving (2010) 



 

K11 Haiti, pagina 14 
 

5. K11 HAITI – VERWERKING VAN DE AANBEVELINGEN BIJ DE GSK 
 

aanbeveling Specifieke aandacht dient te worden besteed aan de rechtenbenadering en de digitalisering 

verwerking De verdediging van de rechten van de rurale bevolking is onderdeel van de Theory of 
Change en toegewezen aan een specifiek resultaat binnen het programma (Pleitbezorging 
voor recht op voedsel en een gezond milieu – R4). Digitalisering wordt opgenomen onder R7 
(capaciteitsversterking van partners) 
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6. K11 HAITI - SPECIFIEKE DOELSTELLING  
 
6.1 K11 HAITI – FICHE VAN DE DOELSTELLING 
 

objectif spécifique 90 organisations communautaires de base, développent des systèmes agricoles 
durables et renforcent leur rôle comme acteur du développement local   

doelstelling 90 basisgroepen ontwikkelen duurzame landbouwsystemen en versterken zich als 
actor van lokale ontwikkeling     

IATI identifier BE-BCE_KBO-0418088113-K11_HAITI 

land HAITI GSK HAITI 

interventiegebieden NATIONAAL 

  Partners: CE-JILAP, POHDH 

  STREEK NORD-EST 

  Partners: SJM/SFw, SKDK, CE-JILAP, KIWO, GADRU, IRATAM 

  STREEK BAS PLATEAU CENTRAL 

  Partners: ITECA, CE-JILAP, KIWO 

lokalisering Departement subnational level 2 gemeentes 

STREEK NORD-EST Nord-Est   Carice, Capotille, Mont Organisé, 
Mombin Crochu 

STREEK BAS PLATEAU 
CENTRAL 

Centre Bas Plateau 
Central 

Belladère, Savanette 

doelgroep Rurale huishoudens en basisorganisaties in de twee interventiezones 

begunstigden Directe doelgroep: 9.000 rurale huishoudens, wat overeenkomt met de leden van de 
basisorganisaties. Indirecte doelgroep: 45.000 personen. De indirecte doelgroep 
bestaat uit personen uit de directe omgeving van de directe doelgroep (buren, 
vrienden, familie). Dit cijfer werd gebaseerd op een inschatting dat elk huishouden 5 
personen uit hun directe omgeving beïnvloedt. In de mate dat partners bijdragen aan 
reële beleidsveranderingen, is de indirecte doelgroep groter. 

organisaties Doelstelling uitgevoerd door Broederlijk Delen. Zie Toelichting vooraf voor interactie 
met Studio Globo. Geen andere organisaties 

operationele kosten 1.879.672,19 euro 

policy markers milieu 2 goed bestuur 1 

  woestijnvorming 0 gezondheid van moeder 
en kind 

0 

  biodiversiteit 1 HIV/aids 0 

  klimaat aanpassing 1 kinderrechten 0 

  klimaat mitigatie 0 ontwikkeling van handel 0 

  gender 1   
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6.2 K11 HAITI – BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN 
 

Indeling baseline jaar 3 jaar 5 verificatiebronnen 

STRATEGISCHE DOELEN GSK 

CSC 1 : Contribuer à la diminution de la dégradation de l’environnement 

CSC 2 : Promouvoir des relations équitables et mutuellement enrichissantes entre homme et femme,  
jeune/adulte et l’inclusion des groupes sociaux marginalisés 

CSC 6 : Assurer l'accès, l’utilisation et la gestion durable, équitable et participative de l'eau potable et de 
l'assainissement  

CSC 7 : Améliorer la prise en compte et le respect des droits humains (politiques, civils, sociaux, économiques, 
culturels, etc.), de la justice et de la bonne gouvernance 

CSC 8 : Renforcer le développement rural et le droit à l’alimentation 

SPECIFIEKE DOELSTELLING K11 HAITI 

90 basisgroepen ontwikkelen duurzame landbouwsystemen en versterken zich als actor van lokale ontwikkeling 
    

90 organisations communautaires de base, développent des systèmes agricoles durables et renforcent leur rôle 
comme acteur du développement local     

Indicator 1. Het aantal rurale 
huishoudens dat minstens één 
nieuwe duurzame landbouwpraktijk 
toepast 

0 1000 1750 Uit monitoring verslagen van 
partners 

Indicator 2. Mate waarin rurale 
huishoudens vinden dat ze genieten 
van verbeterde omkadering en 
belangenbehartiging door hun 
basisorganisaties 

0 Minstens 
7/10 op 
de 
scorekaart 

Minstens 
9/10 op 
de 
scorekaart 

Wordt jaarlijks participatief 
geëvalueerd aan de hand van een 
door partners ontwikkelde 
scorekaart 

RESULTAAT 1 ORGANISATIEVERSTERKING EN SOCIO-POLITIEKE PARTICIPATIE VAN BASISGROEPEN 

Basisorganisaties in de twee interventiezones worden performanter en werken beter samen. 

BETROKKEN ACTOREN: SKDK, SJM/SFw en ITECA 

Indicator 1. Het aantal 
basisorganisaties met toegenomen 
organisationele en institutionele 
capaciteiten 

0 66 90 Wordt jaarlijks participatief 
geëvalueerd aan de hand van een 
door partners ontwikkelde 
scorekaart op basis van het 5C model 

Indicator 2. Aantal democratisch 
gestructureerde gemeentelijke 
platforms of samenwerkings-
verbanden 

1 8 8 Wordt jaarlijks participatief geëva-
lueerd aan de hand een tevreden-
heidsmeting bij de leden van de 
organisaties begeleid door partners  

RESULTAAT 2 DUURZAME LANDBOUWSYSTEMEN 

Rurale huishoudens in de twee interventiezones ontwikkelen duurzame landbouwsystemen en participeren in 
performante landbouwketens 

BETROKKEN ACTOREN: SJM/SFw, SKDK en ITECA 

Indicator 1. Het aantal rurale 
huishoudens dat participeert in 
performante landbouwketens 

50 260 400 Uit monitoring verslagen van de 
betrokken partners 

Indicator 2. Het aantal rurale 
huishoudens dat zijn duurzame 
landbouwpraktijken verbetert door 
een verbeterde toegang tot water 

0 400 1000 Uit monitoring verslagen van ITECA 

RESULTAAT 3 MILIEUBESCHERMING 

Rurale huishoudens in de twee interventiezones dragen bij tot de bescherming van het milieu 

BETROKKEN ACTOREN: SKDK, SJM/SFw en ITECA  

Indicator 1. Het aantal nieuwe 
(aanplantings-) initiatieven die 
bijdragen tot de bescherming van 
het milieu genomen door 
basisorganisaties 

0 34 38 Uit monitoring verslagen van de 
betrokken partners 
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RESULTAAT 4 RECHTENVERZEKERING EN BELEIDSBEINVLOEDING 

Basisorganisaties komen op voor het recht op voedsel en een gezond leefmilieu 

BETROKKEN ACTOREN: CE-JILAP 

Indicator 1. Het aantal 
basisorganisaties gevormd rond het 
recht op voedsel, het recht op een 
gezond leefmilieu en pleitbezorging 

0 60 110 Databank bijgehouden door partners 
met gegevens over de participanten 
(identiteit, gender, leeftijd, lidmaat-
schap van een basisorganisatie, type 
van basisorganisatie) 

Indicator 2. Voortgang in het 
bereiken van vooropgestelde 
ijkpunten wat betreft de 
pleitbezorging door de 
basisorganisaties  

0 Minstens 
2/3 van 
de 
ijkpunten 
bereikt  

3/3 van 
de 
ijkpunten 
bereikt 

De initiatieven worden geëvalueerd 
door de betrokken partners volgens 
het al dan niet bereiken van drie 
vooraf bepaalde voortgangsstadia 

RESULTAAT 5 GENDERRECHTVAARDIGHEID 

Basisorganisaties in de twee interventiezones engageren zich rond de genderproblematiek  

BETROKKEN ACTOREN: CE-JILAP, SKDK, SJM/SFw en ITECA 

Indicator 1. Het aantal mannen en 
vrouwen uit basisorganisaties 
gevormd en gesensibiliseerd rond de 
genderproblematiek 

0 275 525 Databank bijgehouden door partners 
met gegevens over de participanten 
(identiteit, gender, leeftijd, lidmaat-
schap van een basisorganisatie, type 
van basisorganisatie) 

Indicator 2. Het aantal initiatieven 
genomen door de basisorganisaties 
met als doel verbeterde 
genderrelaties 

0 43 55 Uit monitoring verslagen van de 
betrokken partners 

RESULTAAT 6 BETROKKENHEID VAN JONGEREN 

Jongerenorganisaties nemen het voortouw in de dialoog over hun rol in de gemeenschap 

BETROKKEN ACTOREN: KIWO, SKDK en SJM/SFw 

Indicator 1. Het aantal 
jongerenorganisaties dat beter 
geïntegreerd is in de gemeenschap 

0 20 32 Wordt jaarlijks participatief 
geëvalueerd aan de hand van een 
door partners ontwikkelde 
scorekaart 

Indicator 2. Het aantal culturele 
activiteiten dat de 
intergenerationele dialoog versterkt 

0 6 10 Uit monitoring verslagen van KIWO 

RESULTAAT 7 CAPACITEITSVERSTERKING 

De zes partnerorganisaties van het programma en andere betrokken actoren versterken hun organisationele 
capaciteiten om betere resultaten op het terrein te behalen. 

BETROKKEN ACTOREN: alle partners 

Indicator 1. Mate van tevredenheid 
van de partnerorganisaties over de 
meerwaarde van de 
capaciteitsversterking voor het 
resultaatsgericht werken 

0 Minstens 
7/10 op 
de 
scorekaart 

Minstens 
9/10 op 
de 
scorekaart 

Wordt jaarlijks participatief 
geëvalueerd aan de hand van een 
door alle partners gezamenlijk 
ontwikkelde scorekaart 

RESULTAAT 8 PROGRAMMAVERSTERKING 

De zes partnerorganisaties van het programma en andere betrokken actoren (andere donoren en lokale 
organisaties) werken complementair en in synergie 

BETROKKEN ACTOREN: alle partners 

Indicator 1. Mate van tevredenheid 
van de partners en andere 
betrokken actoren over de 
meerwaarde van de program-
matorische synergieactiviteiten voor 
het resultaatsgericht werken 

0 Minstens 
7/10 op 
de 
scorekaart 

Minstens 
9/10 op 
de 
scorekaart 

De programma activiteiten worden 
jaarlijks participatief geëvalueerd aan 
de hand van een door alle partners 
gezamenlijk ontwikkelde scorekaart 

Indicator 2. Het aantal consultatie-
momenten met de basisorganisaties 

0 6 10 Uit monitoring verslagen van de 
partners 
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die gezamenlijk door de partner-
organisaties worden gefaciliteerd 

VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 

Het programma is voorbereid met de partnerorganisaties. De overlegstructuren met de partners zijn 
operationeel. Er is een lokaal team van Broederlijk Delen aanwezig met goede kennis van de context en de 
actoren binnen het programma. Enige overblijvende voorafgaande voorwaarde is de beschikbaarheid van de 
financiering. 

TYPOLOGIE VAN DE ACTIVITEITEN 

ORGANISATIEVERSTERKING EN SOCIO-POLITIEKE PARTICIPATIE VAN DOELGROEPEN 

*Ondersteuning van basisgroepen, platformen van basisgroepen en coöperatieven bij registratie 
*Opstellen van beheersprocedures en businessplannen van coöperatieven 
* Vorming rond democratisch bestuur, formeel beheer, projectbeheer en platformwerking van basisgroepen 
*Ter beschikking stellen van elementair materiaal voor het functioneren van de basisgroepen en platformen van 
basisgroepen 
*Organiseren van dialoog en debat rond platformwerking en organiseren van uitwisseling tussen basisgroepen 
*Organiseren van dialoog en debat rond sociale conflicten 
*Mobilisatie en beheer van een rollend fonds 

DUURZAME LANDBOUWSYSTEMEN 

*Ondersteuning van boerenorganisaties bij de productie, vermeerdering en stockage van kwalitatief zaaigoed en 
diversificatie van gewassen 
*Organisatie van groepsvermarkting van een aantal rendabele (verwerkte) producten (bv. maniok, pindanoten en 
gember) 
*Participatief onderzoek en vorming in verbeterde conserveringsmethoden van lokale teelten  
*Participatieve onderzoekacties met basisorganisaties en inbreng van externen (bvb. begeleidende expert, 
studenten landbouw, etc) 
*Sensibiliseringsinitiatieven rond het belang van consumptie van lokale producten 

BESCHERMING VAN HET MILIEU 

*Begeleiding bij het nemen van milieubeschermende aanplantingsinitiatieven  
*Sensibiliseringsactiviteiten en dialoog en debat rond klimaatsverandering en het belang van 
milieubeschermende maatregelen bij de rurale bevolking en lokale autoriteiten 
*Creatie van een gedragscode voor een gezond leefmilieu 

RECHTENVERZEKERING EN BELEIDSBEINVLOEDING 

*Vorming rond het recht op voedsel en een gezond leefmilieu voor basisorganisaties uit de interventiezones 
*Vorming rond pleitbezorging en rechtenbenadering voor basisorganisaties uit de interventiezones 
*Gemeenschapsdialogen in de interventiezones waarbij basisorganisaties en lokale overheden met elkaar in 
dialoog treden 
*Participatieve monitoring van de situatie inzake het recht op voedsel en een gezond leefmilieu in de gemeentes 
van de interventiezones 
*Ondersteuning en begeleiding van initiatieven rond pleitbezorging voor het recht op voedsel en een gezond 
leefmilieu genomen door de basisorganisaties uit de gemeentes van de interventiezones 
*Productie van rapporten en verslagen in verband met de situatie inzake het recht op voedsel en een gezond 
leefmilieu in de gemeentes van de interventiezones op basis van de informatie aangedragen door de 
basisorganisaties 
*Dialoog en lobby met nationale overheidsinstanties die een verantwoordelijkheid dragen in het respecteren, 
beschermen en vervullen van het recht op voedsel en een gezond leefmilieu  
*Integratie van gegevens in verband met de situatie inzake het recht op voedsel en een gezond leefmilieu in 
schaduwrapporten aan internationale mensenrechtenorganen  

GENDERRECHTVAARDIGHEID 

*Ateliers en dialogen rond gender voor en met de basisorganisaties uit de gemeentes van de interventiezones 
*Initiatieven om de deelname van vrouwen bij de programma-activiteiten te verhogen en het bewaken van quota 
voor de deelname van vrouwen  
*Omkadering van basisorganisaties bij het voeren van een beleid gericht op grotere gendergelijkwaardigheid  
*Fora en openbare debatten rond het probleem van geweld tegen vrouwen en meisjes  
*Begeleiding van vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld 

BETROKKENHEID VAN JONGEREN 

*Organisationele diagnostiek van de jongerenorganisaties in de gemeentes 
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*Probleemanalyse van de situatie van kinderen en jongeren in de gemeentes  
*Plannings-en opvolgingscomité van vertegenwoordigers uit de verschillende jongerenorganisaties 
*Vormingen, ateliers, dialogen en bewustmakingsactiviteiten met de jongerenorganisaties uit de gemeentes  
*Culturele activiteiten waarop kinderen, jongeren en volwassenen de generatiedialoog aangaan 
*Uitwisselingsactiviteiten tussen jongerenorganisaties uit verschillende gemeentes van de interventiezones 
*Alfabetiseringsactiviteiten voor de meest uitgesloten kinderen en jongeren in de gemeentes  
*Periodieke evaluaties van de organisationele capaciteiten van de jongerenorganisaties 

CAPACITEITSVERSTERKING         

*Collectieve en individuele vorming en workshops rond project- en financieel beheer 
*Participatief programmabeheer, interne en externe evaluatie en facilitatie  
*Uitwisselingen met organisaties met expertise rond gender  
*Opvolging en begeleiding door lokaal team van BD  
* Versterking van digitalisering bij partners 
* Uitwisseling in functie van het implementeren van aangepaste technologie voor lokale  verwerking van maniok 
en rietsuiker  

GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN EN SYNERGIE VAN PARTNERS 

*Uitwisselingsbezoeken tussen partnerorganisaties 
*Participatieve onderzoekacties door basisorganisaties 
*Consultatiemomenten met basisorganisaties en participatief programmabeer  
*Interne en externe evaluatie rond collectieve thema’s en aanpakken  
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6.3 K11 HAITI – TABEL 4 OPERATIONELE KOSTEN 
 

1. PARTNERS

Investering            10.480,00             15.000,00               6.200,00               6.200,00                3.100,00                40.980,00 

Werking          103.719,00          118.695,00          126.400,00          132.238,00           102.237,00              583.289,00 

Personeel            81.576,00             88.900,00             90.400,00            87.562,00              87.663,00              436.101,00 

Totaal          195.775,00          222.595,00          223.000,00          226.000,00           193.000,00          1.060.370,00 

2. SAMENWERKINGEN

Investering                            -                              -                              -                              -                               -                                  -   

Werking                            -                              -                              -                              -                               -                                  -   

Personeel                            -                              -                              -                              -                               -                                  -   

Totaal                            -                              -                              -                              -                               -                                  -   

3. LOKAAL KANTOOR

Investering                  500,00               3.000,00                            -                              -                               -                     3.500,00 

Werking            47.100,00             46.500,00             50.044,00            47.458,00              46.500,19              237.602,19 

Personeel                            -                              -                              -                              -                               -                                  -   

Totaal            47.600,00             49.500,00             50.044,00            47.458,00              46.500,19              241.102,19 

4. HOOFDZETEL

Investering                            -                              -                              -                              -                               -                                  -   

Werking                            -               10.000,00                            -                              -                               -                  10.000,00 

Personeel          152.160,00          101.520,00          102.480,00          107.640,00           104.400,00              568.200,00 

Totaal          152.160,00          111.520,00          102.480,00          107.640,00           104.400,00              578.200,00 

TOTAAL OK

Investering            10.980,00             18.000,00               6.200,00               6.200,00                3.100,00                44.480,00 

Werking          150.819,00          175.195,00          176.444,00          179.696,00           148.737,19              830.891,19 

Personeel          233.736,00          190.420,00          192.880,00          195.202,00           192.063,00          1.004.301,00 

Totaal          395.535,00          383.615,00          375.524,00          381.098,00           343.900,19          1.879.672,19 

Partners

totaal K11P01 CENJP-

JILAP
           53.280,00             64.010,00             67.000,00            71.000,00              41.000,00              296.290,00 

totaal K11P02 ITECA            85.660,00             97.690,00             95.000,00            95.000,00              95.000,00              468.350,00 

totaal K11P03 SFW

totaal K11P04 SKDK            56.835,00             60.895,00             61.000,00            60.000,00              57.000,00              295.730,00 

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

Total Partners :          195.775,00          222.595,00          223.000,00          226.000,00           193.000,00          1.060.370,00 

Samenwerkingen

Total samenwerking 1

totaal samenwerkingen

Investering            10.980,00             18.000,00               6.200,00               6.200,00                3.100,00                44.480,00 

Werking          150.819,00          175.195,00          176.444,00          179.696,00           148.737,19              830.891,19 

Personeel          233.736,00          190.420,00          192.880,00          195.202,00           192.063,00          1.004.301,00 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 395.535,00         383.615,00         375.524,00         381.098,00         343.900,19          1.879.672,19         

Investering

Werking

Personeel

Totaal STUDIO GLOBO

2021
 Algemeen 

Totaal 

PROGRAMMA KOMYUNITI GSK HAITI K11 Haiti - BROEDERLIJK DELEN - STUDIO GLOBO

PROGRAMMA KOMYUNITI GSK HAITI K11 Haiti - BROEDERLIJK DELEN

Operationele kosten Broederlijk Delen

2017 2018 2019 2020
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6.4 K11 HAITI – MOTIVATIE TEN AANZIEN VAN DE DAC-CRITERIA 
 
6.4.1 K11 HAITI – Beschrijving van de relevantie 
 
Het programma sluit aan bij de Wet op de Internationale Samenwerking en meer bepaald Art. 3: “De Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking heeft de duurzame menselijke ontwikkeling als algemene doelstelling en onderneemt 
daartoe acties die bijdragen tot duurzame en inclusieve economische groei voor een verbetering van de 
levensomstandigheden van de bevolking in de ontwikkelingslanden en tot hun sociaal-economische en sociaal-
culturele ontwikkeling, teneinde de armoede, uitsluiting en ongelijkheid uit te bannen. De Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking beoogt in dit kader eveneens de capaciteit van de partners inzake ontwikkeling op 
alle niveaus te versterken”. Het programma draagt bij tot het prioritaire thema maatschappijopbouw (Art 11 § 1). 
 

Specifieke 
Doelstelling  
K11 Haïti 

9.000 familles paysannes organisées en organisations communautaires de base, développent 
des systèmes agricoles durables et renforcent leur rôle comme acteur du développement local 

Relevantie 
in relatie tot 
GSK 

Staat centraal :  
Cible Stratégique 8 : Renforcer le développement rural et le droit à l’alimentation. 

In interactie met : 
Cible Stratégique 1 : Contribuer à la diminution de la dégradation de l’environnement 
Cible Stratégique 2 : Promouvoir des relations équitables et mutuellement enrichissantes entre 
homme et femme, jeune/adulte et l’inclusion des groupes sociaux marginalisés 
Cible Stratégique 6 : Assurer l'accès, l’utilisation et la gestion durable, équitable et participative 
de l'eau potable et de l'assainissement 
Cible Stratégique 7 : Améliorer la prise en compte et le respect des droits humains (politiques, 
civils, sociaux, économiques, culturels, etc.), de la justice et de la bonne gouvernance 

 
Het Haïti-programma beoogt het promoten van duurzame landbouwsystemen en draagt daarmee rechtstreeks 
bij tot het strategische doel 8 van het GSK voor Haïti: het versterken van rurale ontwikkeling en het recht op 
voedsel. Broederlijk Delen legt in de specifieke doelstelling een accent op het versterken van rurale 
basisorganisaties als actoren van het proces van lokale ontwikkeling, in overeenstemming met ons strategisch  
kader, dat de nadruk legt op de participatie en emancipatie van actoren aan de basis. 
 
Naast de hoofdthematiek van duurzame rurale ontwikkeling, draagt het Haïti-programma eveneens bij aan de 
andere strategische doelen van het GSK die elkaar onderling versterken. Deze samenhang is terug te vinden in 
de veranderingstheorie (3.), waar de verschillende veranderingspaden weerspiegelen welke strategische 
keuzes er gemaakt worden om de specifieke doelstelling te bereiken.  
Het Haïti-programma voorziet via resultaten 2, 3 en 4 (duurzame landbouwsystemen, gezond leefmilieu en 
rechtenverzekering & beleidsbeïnvloeding) bij te dragen tot het afremmen van de aantasting van het leefmilieu 
(Strategisch doel 1 van het GSK), vanwege de grote impact van deze realiteit op het potentieel voor landbouw 
in de twee interventiezones. Enerzijds zullen basisorganisaties in samenwerking met lokale overheden 
maatregelen nemen om het leefmilieu in hun gemeentes beter te beheren en te beschermen, anderzijds zullen 
lokale en nationale organisaties uit de civiele samenleving via pleitbezorging het recht op een gezond leefmilieu 
van de Haïtiaanse bevolking verdedigen.  
 
Strategisch doel 2 van het GSK voor Haïti, het promoten van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en 
het verrijken van de relaties tussen mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, en de integratie van 
gemarginaliseerde groepen in de samenleving, wordt opgenomen in twee specifieke resultaten. Het 
programma zal de genderdialoog stimuleren op het niveau van de basisorganisaties en een bijzondere 
aandacht besteden aan geweld tegen en uitsluiting van vrouwen in de rurale gemeenschappen (resultaat 5). 
Daarnaast wordt door de lokale partners gewerkt rond het bevorderen van de generatiedialoog tussen 
jongeren en ouderen en de overdracht van kennis en vaardigheden tussen de generaties (resultaat 6). 
In het kader van Strategische doel 6 van het GSK, het verzekeren van toegang tot en duurzaam, participatief en 
gelijkwaardig beheer en gebruik van water, engageert Broederlijk Delen zich in een samenwerking met Protos 
en partner ITECA tot het valoriseren van water voor landbouwdoeleinden in het Centraal Plateau. 
 
Tenslotte ondersteunt het Haïti-programma Strategisch doel 7 van het GSK rond het verbeteren van het 
respect voor mensenrechten, gerechtigheid en goed bestuur via de transversale integratie van een 
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mensenrechtenbenadering van ontwikkeling en versterking van pleitbezorging voor het recht op voedsel en 
een gezond leefmilieu. De aanpak uit zich in de participatie en emancipatie van actoren aan de basis, het 
stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen de civiele samenleving en (lokale) overheden en 
pleitbezorgingsinitiatieven rond de hoofdthema’s van het programma (het recht op voedsel en het recht op 
een gezond leefmilieu).  
 
De relevantie van het huidige programma 2014-2016 was een belangrijk criterium van de tussentijdse externe 
evaluatie die Broederlijk Delen liet uitvoeren aan het einde van het jaar 2015. Gezien de context van het land, 
gekenmerkt door voedselonzekerheid en ernstige aantasting van het leefmilieu, werd de keuze voor duurzame 
rurale ontwikkeling als uitermate pertinent beoordeeld. De externe evaluatoren benadrukten bovendien de 
bijzonder relevante keuze voor synergie tussen organisaties die actief zijn in rurale ontwikkeling en organisaties 
die zich inzetten voor nationale mensenrechtenverdediging. Deze strategie wordt bijgevolg versterkt in het 
nieuwe programma 2017-2021. De evaluatoren wezen ook op de relevantie van de betrokkenheid van 
basisorganisaties in de ontwikkeling van het programma en raadden aan deze strategie een centralere rol te 
geven. Ook dit advies werd gevolgd, zoals blijkt uit de formulering van de specifieke doelstelling en de 
verschillende resultaten binnen het logisch kader van het programma.  
 
Tot slot haken we in het programma in op enkele beleidsprioriteiten van DGD: gender en milieu zijn als 
transversale thema’s opgenomen in de resultaten, net als mensenrechten. Het beleid van Broederlijk Delen 
mbt familiale landbouw sluit aan op de landbouw strategienota van DGD.  
 
6.4.2 K11 HAITI – Beschrijving van de doeltreffendheid 
 
De resultaten van het programma dragen bij tot de realisatie van verschillende gemeenschappelijke 
benaderingen in het GSK.  Onderstaande tabel geeft een overzicht met per strategisch doel een korte uitleg 
over hoe Broederlijk Delen bijdraagt aan de benaderingen.  
Wat betreft de samenhang en de doeltreffendheid van het geheel verwijzen we ook naar de 
veranderingstheorie onder punt 3. waarin we uitleggen hoe we de resultaten willen bereiken en hoe zij  
bijdragen tot  het bereiken van de specifieke doelstelling en de strategische doelen van het GSK. 
  

CSC1 : Contribuer à la diminution de la dégradation de l’environnement 

1A Renforcer des organisations de la société civile dans la thématique de l’environnement pour une société 
civile plus consciente, informée, soudée et unie 

1B Mener un plaidoyer pour le développement durable au niveau local, départemental, national et 
international  

1C Préserver les ressources naturelles par une approche GIRE  

1D Mettre en œuvre des activités de sensibilisation, de  formation et de recherche  

1E  Renforcer le développement d’une approche environnementale dans les programmes des ACNG belges 
(vision, outils, etc.)  

Bijdrage van BD 
Het programma van BD draagt in belangrijke mate bij tot bovenstaande aanpakken binnen CSC1,  via de 
veranderingspaden “duurzame landbouw en milieubeheer” (R2 en R3 binnen het LOKA en de ToC) en 
“Pleitbezorging voor het recht op voedsel en een gezond leefmilieu” (R4 binnen het LOKA en de ToC). Ook 
binnen het veranderingspad gericht op het verhogen van de capaciteiten en de samenwerking tussen partners 
(R7 en 8) zitten activiteiten die bijdragen tot CSC1: Partner CE-JILAP verzorgt een vormingsmodule rond het 
recht op een gezond leefmilieu (opgestart in de loop van het programma 2014-2016 in de interventiezone 
Nordest en uit te breiden naar Bas Plateau Central in 2017-2021). Zij stimuleren de rechtenbenadering in het 
milieuthema bij de andere partners (1A). Partners en de basisorganisaties leren hoe ze schendingen van het 
recht op een gezond leefmilieu kunnen observeren en hoe aan pleitbezorging te doen bij lokale en nationale 
overheden (1B). De drie rurale partners stimuleren op hun beurt binnen de basisorganisaties de sensibilisering 
rond klimaatsverandering en milieubeschermende maatregelen (1D). In beide interventiezones krijgen 
doelgroepen technische ondersteuning  bij het implementeren van individuele en collectieve acties die het 
leefmilieu ten goede komen zoals het aanplanten van energiebossen, boomgaarden en aanplantingen bij 
waterbronnen (1A, 1C).   
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In synergie met Protos werkt BD via zijn gemeenschappelijke partner ITECA in het Centraal Plateau rond de 
valorisatie van water voor landbouw en bescherming van stroombekkens (1C). Binnen het kader van deze 
samenwerking is uitwisseling en systematisering van ervaringen voorzien over hoe milieubescherming en 
landbouw samengaan op het terrein (1E). Op nationaal vlak nemen de partners van Broederlijk Delen CE-JILAP 
en POHDH en PAPDA, partner van Entreaide et Fraternité deel aan KJM, een collectief dat onderzoek en 
sensibilisering verricht rond de milieu-impact van mijnbouw. Mogelijk politiek werk rond dit thema zal met de 
Coordinatie Europa Haïti,waar Entreaide et Fraternité en Broederlijk Delen samen lid van zijn, geëxploreerd 
worden (1D). In het programma is voorzien om punctuele steun te geven aan de samenwerking tussen KJM en 
de nationale en lokale partners  om de lokale bevolking rond dit thema te informeren en te sensibiliseren (1B, 
1E).   

CSC2 : Promouvoir des relations équitables et mutuellement enrichissantes entre homme et femme, 
jeune/adulte et l’inclusion des groupes sociaux marginalisés  

2A Promouvoir des mécanismes adaptés pour assurer l'inclusion sociale, l'équité et l’égalité genre et 
générationnelle dans les actions  

2B Renforcer, conscientiser et investir dans la formation des hommes et des femmes, des jeunes et des 
adultes pour promouvoir l'inclusion sociale et l'équité et l’égalité  

2C Conscientiser et former des cadres, des partenaires et leurs OCB (hommes et femmes, jeunes et adultes) à 
une approche axée sur les droits (inclusion sociale, équité/égalité genre et générationnelle, participation,…  

2D Renforcer le développement d’une approche genre et générationnelle dans les programmes des ACNG 
belges (vision, outils, etc.)  

Bijdrage van BD 
Resultaat 5 (genderrechtvaardigheid) en 6 (betrokkenheid van jongeren) dragen prioritair bij tot   CSC2 met 
activiteiten zoals dialogen en workshops, culturele activiteiten, uitwisselingen tussen vrouwen- en 
jongerenorganisaties en fora en debatten rond het probleem van geweld tegen vrouwen en meisjes. Deze 
beogen het verbeteren van de genderrelaties en een betere integratie van jongeren in de rurale gemeenschap 
(2A) en empowerment van vrouwen en jongeren (2B) bij de basisorganisaties en de gemeenschappen. Binnen 
de voorziene capaciteitsversterking van de basisgroepen (resultaat 1), van partners (resultaat 7) en de 
programmatorische samenwerking (resultaat 8) zal gewerkt worden rond beleidsmaatregelen die de gender- en 
intergenerationele gelijkheid bevorderen.  
 
Het quota voor deelname van vrouwen en jongeren aan de programma-activiteiten zal bewaakt worden en 
uitwisselingen zullen georganiseerd worden tussen de verantwoordelijken voor activiteiten met vrouwen en 
jongeren, dit alles gericht op het versterken van gender- en generatierechtvaardigheid in de organisatiecultuur 
en -structuur (2C). In het overleg tussen Protos en Broederlijk Delen rond onze gezamenlijke partner ITECA zal 
bekeken worden hoe de gender- en generatieaanpak het beste vorm krijgt in de werking in het Centraal Plateau 
(2D). 

CSC6 : Assurer l'accès, l’utilisation et la gestion durable, équitable et participative de l'eau potable et de 
l'assainissement  

6B Renforcer les capacités de la société civile, des autorités locales et du secteur privé pour la gestion intégrée 
des ressources en eau à travers la stimulation du dialogue et l’articulation des acteurs impliqués  

Bijdrage van BD 
Wat betreft benadering 6B werkt BD, in synergie met Protos, via zijn gemeenschappelijke partner ITECA in het 
Centraal Plateau, rond de valorisatie van water voor landbouw (R2) en bescherming van stroombekkens (R3). In 
het kader van dit synergetisch samenwerkingsverband volgt ITECA, met ondersteuning van Protos, de GIRE-
methode. BD voorziet echter niet alleen in ondersteuning van partner ITECA voor technische interventies om 
het water te valoriseren voor landbouw, maar ook wat betreft organisatieversterking van basisgroepen, met als 
doel deze slagkrachtiger te maken, onder andere wanneer het aankomt op geïntegreerd waterbeheer (R1).  

CSC7 : Améliorer la prise en compte et le respect des droits humains (politiques, civils, sociaux, économiques, 
culturels, etc.), de la justice et de la bonne gouvernance  

7A Renforcer la collaboration et le réseautage afin de mener un plaidoyer commun pour la réalisation et 
l’exécution d’un plan national des droits humains et pour une réforme de la justice  

7B Renforcer les capacités concernant les droits humains, la justice et la bonne gouvernance à plusieurs 
niveaux: la société civile, les autorités locales (y compris au niveau des sections communales), autorités 
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départementales et nationales  

7C Renforcer la force de revendication des groupes vulnérables et marginalisés afin de réclamer le respect de 
leurs droits 

7D Promouvoir la coopération avec les autorités décentralisées (y compris au niveau des sections 
communales) sur certains aspects des droits humains, de la justice et de la bonne gouvernance  

7G Mettre en œuvre des activités de sensibilisation, de formation et de recherche  

7H Renforcer le plaidoyer et le monitoring participatif sur les droits socio-économiques en Haïti au niveau local 
et national 

Bijdrage van BD 
Het programma legt een sterke nadruk op CSC7. Via het stimuleren van een platformwerking van 
basisorganisaties (R1), die tegelijkertijd ondersteund worden in hun pleitbezorgingsinitiatieven (R4), schrijven 
we ons in benadering 7A in. We volgen benadering 7B doorheen capaciteitsversterking rond een 
mensenrechtenbenadering en pleitbezorging, zowel op het vlak van de doelgroep (R1 en R4) als de 
partnerorganisaties (R7 en R8). Wat benaderingen 7C, 7D en 7G betreft: partner JILAP ondersteunt concrete 
pleitbezorgingsinitiatieven van de doelgroepen en deze worden op hun beurt gekanaliseerd op (inter)nationaal 
niveau door partner POHDH, het nationaal platform van de mensenrechtenorganisaties (R4). Lokale autoriteiten 
nemen deel aan capaciteitsversterkende activiteiten (R4). Lokale basisorganisaties doen tevens aan monitoring 
en observatie rond het recht op voedsel en een gezond leefmilieu (benadering 7H, R4). 

CSC8 : Renforcer le développement rural et le droit à l’alimentation 

8A Renforcer les capacités des individus, des communautés, des OSC/AI dans l’approche d’une agriculture 
durable (agro-écologie, agriculture familiale, agriculture résiliente aux changements climatiques) 

8B Renforcer les systèmes productifs, la transformation et la commercialisation dans une perspective de 
renforcement de la souveraineté alimentaire 

8C Encourager des initiatives d’économie solidaire qui renforcent les capacités des groupes vulnérables 

8D Renforcer le plaidoyer au niveau local et national pour promouvoir une politique publique  de 
développement rural orientée vers la souveraineté alimentaire et le renforcement de l’agriculture 
paysanne familiale 

8E Stimuler la recherche et la mise en pratique de solutions innovatrices (recherche-action) pour une 
meilleure production agricole, capable de s’adapter aux conséquences des changements climatiques 

8F Soutenir des aménagements agricoles pour une meilleure valorisation des ressources naturelles  

8G Mettre en œuvre des activités de sensibilisation, de formation et de recherche 

Bijdrage van BD 
CSC8 is de hoofdthematiek van het programma van Broederlijk Delen. In de lijn van benaderingen 8A, 8B en 8F 
bieden partners technische ondersteuning aan de doelgroep wat betreft duurzame landbouw, milieubeheer en 
landbouwketens (R2 en R3). Op hun beurt krijgen de partners hier van BD ondersteuning in en versterken ze 
elkaar door een complementaire en synergetische samenwerking (R7 en R8). Benadering 8C wordt aangeraakt 
doorheen het onderzoek naar mogelijkheden tot groepsfinanciering bij de basisgroepen (R1). Pleitbezorging 
(benadering 8D) is een van de andere grote thematieken van het programma, via capaciteitsversterking en het 
ondersteunen van concrete initiatieven van de doelgroepen. De synergie- en complementaire werking van de 
partners in het programma stimuleert vooruitgang in het aannemen van vernieuwende landbouwtechnieken of 
het optimaal valoriseren en verspreiden van de waardevolle “savoir local” (benaderingen 8E en 8G, R2 en R8).  

 
6.4.3 K11 HAITI – Beschrijving van de duurzaamheid 
 
De duurzaamheidsstrategie van Broederlijk Delen wordt samengevat onder het label “FIETS plus exit” 
(Financiële, Institutionele, Ecologische, Technische en Sociale duurzaamheid). 
 

IMPACT 
Broederlijk Delen  beoogt in Haïti op lange termijn bij te dragen tot verbeterde levensomstandigheden voor 
rurale gemeenschappen in twee interventiezones. Er wordt ingezet op een blijvende impact bij de rurale 
huishoudens door het vergroten van hun weerbaarheid tegenover factoren die kleinschalige landbouw 
bemoeilijken en die zowel van economische, sociale, politieke als ecologische aard kunnen zijn. We doen dit via 
drie complementaire strategieën: organisatieversterking, ontwikkeling van concrete economische activiteiten 
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van landbouw en milieubeheer, die impact hebben op huishoudelijk en gemeenschapsniveau en het verdedigen 
van de belangen en de rechten van de rurale bevolking. Op middellange termijn moet het uitwerken van 
concrete, haalbare alternatieven van duurzame landbouw en een beter milieubeheer de betrokken 
huishoudens toelaten om voldoende voedsel te produceren en een waardig inkomen te verwerven. De 
bewustmaking rond en verdediging van  hun belangen en rechten – zowel op lokaal als nationaal vlak –,  de 
organisationele versterking van basisorganisaties en het werken rond sociale cohesie (o.a. inclusie van vrouwen 
en jongeren in organisaties) zullen er toe leiden dat rurale huishoudens een grotere rol spelen in hun eigen 
ontwikkeling en in een sterkere positie staan om blijvend hun rechten af te dwingen.   

FINANCIELE DUURZAAMHEID 
Alle partners, behalve SKDK en POHDH, zijn dienstverlenende NGO’s die vaak exclusief werken met fondsen van 
buitenlandse donoren. Hun sociale functie – die volgens Broederlijk Delen ondersteuning door de 
(inter)nationale civiele samenleving rechtvaardigt – laat meestal niet toe dat ze hun werking door eigen 
inkomsten bekostigen. Streven naar financiële duurzaamheid bij deze actoren is dan ook een grote uitdaging, 
die nog bemoeilijkt wordt door de afhankelijkheid die gecreëerd werd door de noodhulp die het land 
overspoelde na de aardbeving in 2010. Evenmin is het evident om te verwachten dat basisorganisaties, die 
rurale huishoudens vertegenwoordigen die in een overlevingsstrategie zitten, significant kunnen bijdragen aan 
de kost van interventies, tenzij dan in natura door arbeid en inzet. In de mate dat de socio-economische situatie 
van doelgroepen verbetert, evolueren deze echter noodzakelijkerwijze naar een grotere financiële 
duurzaamheid. Een basisorganisatie die een verbeterde dienstverlening aanbiedt, zal de economische situatie 
van zijn leden zien verbeteren, hetgeen op zijn beurt een positieve impact heeft op de financiële situatie van de 
basisorganisatie zelf.  

INSTITUTIONELE EN ORGANISATIONELE DUURZAAMHEID 
In dit programma streven we institutionele duurzaamheid na door in te zetten op capaciteitsversterking, zowel 
bij de partnerorganisaties als bij de basisorganisaties in de doelgroep. Concreet beslaan de interventies rond 
capaciteitsversterking zowel beheers- als leiderschapsaspecten en soft skills, volgens het “5 Capacities”-model 
(zie vrije bijlage bij het Komyuniti programma). Gemeenschappelijke programma-activiteiten en een collectief 
beheer van het programma door de partners zijn andere manieren om de institutionele capaciteiten van de 
organisaties te versterken. In 2016 werd in de Noordoostelijke interventiezone door twee lokale en twee 
nationale partners intensief samengewerkt in een parcours van consultaties bij de doelgroepen om het 
draagvlak voor hun acties te vergroten. In de uitvoering van het nieuwe programma zal op ditzelfde elan 
verdergegaan worden: activiteiten zullen gemeenschappelijk gepland, uitgevoerd en opgevolgd worden, met 
grote betrokkenheid van de basisorganisaties.  
 
Tegelijkertijd blijven partnerorganisaties individueel opgevolgd en bijgestaan worden door het team van 
Broederlijk Delen, in de vorm van ondersteuning die gericht is op het bereiken van een grotere autonomie en 
onafhankelijkheid.  
 
Door in te zetten op institutionele capaciteitsversterking werken we tegelijkertijd aan de algemene versterking 
van de civiele samenleving. Vanuit het besef van de noodzaak van een sterke civiele samenleving in Haïti, zullen 
partners ook verder aangemoedigd worden om hun acties in een rechtenperspectief te situeren. Op deze 
manier zullen ze niet alleen werken rond het lenigen van directe noden, maar ook in functie van het verdedigen 
van de belangen van de doelgroep en socio-politieke beleidsbeïnvloeding in de richting van een meer inclusieve 
en rechtvaardige ontwikkeling. 

ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 
De bevordering van duurzame, zo mogelijk agro-ecologische landbouw, en de duurzame omgang met 
natuurlijke hulpbronnen, inclusief het toepassen van herstelmaatregelen, maken integraal deel uit van het 
beleid rond familiale landbouw van Broederlijk Delen. Milieubehoud is in die zin niet enkel een transversaal 
thema, maar een specifiek resultaat binnen dit programma. Het programma zet zowel in op duurzame 
landbouwinterventies die vanuit hun conceptie gericht zijn op ecologische duurzaamheid (R2) als op specifieke 
activiteiten met als doel duurzaam milieubeheer (R3). Al deze activiteiten worden in nauwe participatie met de 
doelgroep geselecteerd. Dat de keuze voor bepaalde activiteiten het product is van een consensus en 
rechtstreekse vraag bij de basisgroepen en dus de vertolking zijn van een draagvlak voor zulke interventies, is 
tegelijkertijd een garantie voor de duurzaamheid van de interventies zelf. Door de uitwisseling en synergie 
tussen partners en tussen Broederlijk Delen en andere Belgische en internationale NGO’s wordt bovendien een  
systematischer aanpak van succesvolle interventies gestimuleerd.   

TECHNISCHE EN ORGANISATIONELE  DUURZAAMHEID 
In geval de capaciteitsversterking ook specifieke technische competenties betreft, zoals voor duurzame 
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landbouw, verzekeren we de kennisopbouw van het personeelsteam van de partnerorganisaties. Wat betreft 
de vorming van doelgroepen, zien we er op toe dat die leidt naar effectieve competenties van de gevormde 
personen die ook in de praktijk worden gebracht. De uitwisseling tussen de partnerorganisaties zorgt ervoor dat 
succesvolle werkwijzen wijder verspreid worden, hetgeen hun duurzaamheid ten goede komt. Bij de vorming 
zien we er op toe dat deze leidt naar effectieve competenties van de gevormde personen en dat er binnen de 
organisaties een beleid wordt gevoerd om deze te laten doorstromen naar een groter deel van de ploeg. Binnen 
het programma wordt er ingezet in het promoten en valoriseren van de “savoir local” van de rurale 
gemeenschappen inzake landbouwtechnieken. Zo  worden praktijken die reeds hun technische duurzaamheid 
bewezen hebben, verder ontwikkeld en gepromoot. 

SOCIALE DUURZAAMHEID 
Eigen aan de aanpak van Broederlijk Delen is dat we economische rurale ontwikkeling nooit geïsoleerd 
benaderen, maar kaderen in samenlevingsopbouw. Naast het investeren in de organisatie-ontwikkeling van 
doelgroepenorganisaties, zetten we tegelijkertijd algemener in op de ontwikkeling van een bloeiend 
gemeenschapsleven. Het simultaan realiseren van beide parcours achten we bepalend voor het succes van het 
programma. Tot de beoogde sociale ontwikkeling behoort de bevordering van socio-politieke participatie van 
doelgroepen doorheen de verdediging van hun rechten en belangen op lokaal en nationaal niveau en de 
bevordering van gendergelijkheid en betrokkenheid van jongeren in rurale ontwikkeling. Deze drie elementen 
zijn specifieke resultaten binnen het programma waarrond concrete stappen vooruit verwacht worden, zowel 
via individuele partneractiviteiten als op collectief programmaniveau. 

EXITSTRATEGIE 
Broederlijk Delen heeft een algemeen bepaald exit-beleid, dat procedures bevat voor de afbouw van 
interventies in landen, streken en van de samenwerking met individuele partnerorganisaties. In geval van een 
exit wordt een afbouwscenario uitgetekend zowel voor de partnergroep collectief als voor individuele partners. 
Dit afbouwscenario duurt twee of drie jaar, waarbij de partnerfinanciering door Broederlijk Delen geleidelijk 
aan vermindert en waarbij voorzien wordt in extra capaciteitsversterking met het oog op verdere 
verzelfstandiging waar mogelijk en in bemiddeling voor het bekomen van alternatieve financiering. 
In Haïti ligt er nog heel veel opbouwwerk op de plank.  
 
Elk streekprogramma heeft zijn welbepaalde levenscyclus. In de Noordoostelijke interventiezone werd de 
geografische concentratie en de manier van samenwerken tussen de partners opnieuw gedefinieerd voor dit 
programma. Het nieuwe programma bevindt zich daarmee de facto in een eerste cyclus, die zeer waarschijnlijk 
een vervolg zal krijgen in een volgend vijfjarenprogramma.  
 
In de interventiezone van het Centraal Plateau wordt er in dit programma gewerkt naast Savanette ook gewerkt 
in de gemeente Belladère. Bedoeling is om de twee laatste jaren van het programma de acties enkel op 
Belladère te concentreren. In deze gemeente wordt doorheen de activiteiten van de gemeenschappelijke 
partner ITECA in nauwe synergie met Protos gewerkt. Het werk in deze gemeente zou ook verder gezet worden 
in een volgend vijfjarenprogramma. Daarnaast is er in het Centraal Plateau een consultatieproces aan de gang 
met verschillende actoren uit Savanette, Belladère en twee aanpalende gemeentes, dat op termijn zou kunnen 
leiden tot een multi-actorenprogramma in de ruimere streek. De donor CCFD (Frankrijk) toonde hier interesse 
voor en zorgt nu al voor punctuele financiering voor het consultatieproces van de basisactoren in de streek. 
Ook in de Bas Plateau Central is een exit dus nog niet aan de orde. 

 
6.4.4 K11 HAITI – Beschrijving van de doelmatigheid 
 
Broederlijk Delen tracht de schaarse middelen zo strategisch en zorgzaam mogelijk in te zetten en past dit 
principe ook toe bij de beleidsdialoog met de partnerorganisaties en de financiële opvolging van hun acties. 
 
PERSONELE SAMENWERKING 
 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
Broederlijk Delen heeft in de partnerlanden geen “landenkantoren”. Wel wordt een lokale vertegenwoordiger 
ingezet (1 VTE). De lokale vertegenwoordiger moet volop kunnen interageren met het team in Brussel en is 
daarom een expat. Het mandaat van een lokale vertegenwoordiger is standaard tot zes jaar met uitzonderlijke 
maximale verlenging tot negen jaar. De lokale vertegenwoordiger heeft volgende taken: dialoog met en 
begeleiding van individuele partnerorganisaties; begeleiding in samenwerking met partnerorganisaties van de 
collectieve processen in verband met (streek)programma’s; bevordering van synergie onder partners en met 
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andere actoren; vertegenwoordiging van Broederlijk Delen in het land, inclusief voor opvolging van het GSK. 

COOPERANTEN ALGEMEEN 
We zetten coöperanten in voor capaciteitsversterking van meerdere partnerorganisaties in een werkgebied of 
met het oog op een bepaalde expertise. Ze begeleiden lange-termijn-veranderingsprocessen. Om die reden zijn 
ze medewerkers van Broederlijk Delen met een verlengbare arbeidsovereenkomst van telkens twee jaar. Dit is 
gezien de duur kostefficiënter en doeltreffender dan consultancy (op consultants wordt wel beroep gedaan 
voor korte termijn opdrachten). Coöperanten zijn internationale medewerkers van Broederlijk Delen ongeacht 
het land van afkomst (maar met uitzondering van het partnerland zelf). Broederlijk Delen kiest bij voorkeur voor 
expats in deze functies omdat een externe blik, vanuit werkervaring in een of meer andere landen en een 
andere culturele achtergrond een belangrijke meerwaarde biedt in de kritische dialoog met partners en het 
leggen van de brug tussen België en het partnerland. 
 
De invulling van de functie wordt overlegd met de partnerorganisaties en is steeds complementair ten opzichte 
van de competenties waarover partners beschikken of door aanwerving kunnen beschikken. Afhankelijk van het 
land kunnen aanvullende technische competenties nodig zijn (zoals agro-ecologische landbouw, milieubeheer, 
ketenversterking, ondersteuning van coöperatieven). Waar het gaat over beleidswerk en rechtenverdediging, 
wordt de doeltreffendheid van de partners en sociale organisaties vergroot door de steun van de internationale 
civiele samenleving, middels de inzet van de coöperant. Coöperanten dragen steeds bij tot de organisatie-
ontwikkeling en strategische aanpak van partner-organisaties, waarbij de externe blik die ze aanbrengen de 
doeltreffendheid vergroot (zie ook de aanbevelingen van de evaluatie personele samenwerking in de vrije 
bijlage bij het Komyuniti programma). 

COOPERANT 1 
Het intensieve consultatietraject met de doelgroepen in 2016, dat via een doorgedreven onderlinge 
samenwerking geleid werd door twee nationale en twee lokale partnerorganisaties, gaf een goed zicht op de 
noden voor institutionele verbetertrajecten bij de verschillende partners. Verschillende noden zijn 
geïdentificeerd op het vlak van  project-, financieel en kennisbeheer, PMEL (planning, monitoring, evaluatie en 
lering) en het werken vanuit een rechtenbenadering. Vermits deze ondersteuning bieden een 
langetermijnproces is, wil Broederlijk Delen een coöperant inzetten die gedurende de hele programmaperiode 
ondersteuning kan bieden op deze domeinen en dit zowel op niveau van de individuele partners, als collectief 
voor heel het programma.  
 
Na een intensieve samenwerking tussen coöperant en partnerorganisaties, moeten de partners beter in staat 
zijn om: hun jaarprojecten adequaat op te stellen, de uitvoering ervan te volgen en te evalueren; een efficiënt 
en effectief financieel beheer te voeren; de uitgevoerde activiteiten te analyseren, te leren van de analyses en 
de geleerde lessen en andere informatie te documenteren en te kapitaliseren voor gebruik in een volgende 
planning; een rechtenbenadering te integreren in hun projecten; hun communicatie en beleidsbeïnvloeding 
efficiënt te voeren en beter in te spelen op opportuniteiten van politiek werk. 
De coöperant zal de partners ook coachen bij de digitalisering van de gegevensverzameling, -opslag en –
visualisering. Uit de eerste ervaring met multi-coöperanten tijdens het programma 2014-2016  is gebleken dat 
dit soort procesbegeleiding door internationale coöperanten heel goede resultaten oplevert. 

COOPERANT 2 
Met dit nieuwe programma zet Broederlijk Delen voluit in op de een verdere ondersteuning van de versterking 
en verzelfstandiging van de basisorganisaties in de doelgroep. Deze strategische keuze wordt getypeerd door 
een doorgedreven participatieve dynamiek. Broederlijk Delen werkt hiervoor samen met partnerorganisaties 
die deze visie en missie delen. Tegelijkertijd is in 2016, tijdens het voeren van een intensief consultatie parcours 
met de doelgroepen, gebleken dat de partnerorganisaties hier verdere ondersteuning in nodig hebben. Daarom 
voorziet Broederlijk Delen gedurende een periode van anderhalf jaar, waarvan een half jaar met eigen 
middelen,  een coöperant die gebaseerd zal zijn in de Noordoostelijke interventiezone.  
 
De taak van de coöperant zal erin bestaan de partnerorganisaties te begeleiden in het voeren van het 
participatieve proces met de doelgroepen  en de onderlinge samenwerking van de partnerorganisaties hierin te 
bevorderen. De doorgedreven synergie tussen de partnerorganisaties wat betreft de uitvoering van het 
programma, met een taakverdeling volgens ieders specifieke expertise, is ook een vrij nieuwe manier van 
werken die van de partners een grote coördinatie-inzet zal vergen. Ook op dit vlak zal de coöperant gedurende 
anderhalf jaar ondersteuning bieden (ToC, toelichting 3). 

VRIJWILLIGERS 
Vrijwilligers worden ingezet voor vast omlijnde taken van capaciteitsversterking van partnerorganisaties, op 
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basis van hun expertise, voor de duur van enkele maanden tot een jaar. Vrijwilligers vertegenwoordigen de 
beweging Broederlijk Delen en vervullen steeds ook een brugfunctie naar de werking in België. In het 
programma wordt voorzien om twee maal een vrijwilliger in te zetten gedurende een periode van minimum 11 
maanden. Gezien de context en de noodzaak om de lokale taal te leren, is een korte inzet niet aangewezen. 

 
VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING OPERATIONELE KOSTEN 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
De verloning van lokale vertegenwoordiger wordt bepaald door het personeelsbeleid van Broederlijk Delen. De 
personeelskost wordt begroot op basis van de gemiddelde kost per persoonsmaand van lokale 
vertegenwoordigers in de jaren 2015-2016, met een jaarlijkse indexering van 1%. De werkingskosten betreffen 
bureelkosten, communicatie, verplaatsingen en veldwerkkosten. 
Investeringen kunnen voorzien worden bij de inzet van een nieuwe lokale vertegenwoordiger of wanneer 
vervanging van het dienstvoertuig of van informatica noodzakelijk blijkt. 

COOPERANTEN 
De verloning van coöperanten werd herzien, zodat ze beter past in het algemene personeelsbeleid van de 
organisatie. Ze wordt begroot op basis van de gemiddelde kost per persoonsmaand die licht hoger ligt dan in de 
periode  2014-2016, met een jaarlijkse indexering van 1%. De werkingskosten betreffen eventueel 
bureelkosten, communicatie, verplaatsingen en veldwerkkosten. Investeringen kunnen voorzien worden voor 
informatica of een verplaatsingsmiddel. 

GROEPSWERK 
De actie Groepswerk betreft de werkingskosten voor het organiseren van programma coördinerende 
activiteiten, door de partners gezamenlijk georganiseerde consultaties met de doelgroep, partnerseminaries, 
vorming van medewerkers van partnerorganisaties, facilitering van deelname aan vormingen georganiseerd 
door derden (o.a. van de andere Belgische NGAs), en uitwisselings- en leerbezoeken tussen partnerorganisaties 
en tussen doelgroepenorganisaties. Het gaat hier over de interne synergie  en complementariteit binnen het 
programma. 

INVESTERINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
*JILAP: één motorfiets, één laptop en printer 
*SKDK: één motorfiets, één camera, vier desktops en bureaumeubilair en –materiaal  

WERKINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
*Institutionele werkingskosten: bureaumateriaal, communicatie, verblijfskosten tijdens terreinbezoeken en 
workshops, brandstof, onderhoud vervoersmiddelen  
*Activiteitenkosten: kosten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de activiteiten binnen de verschillende 
veranderingspaden. Het gaat hierbij voornamelijk om de organisatie van vormingen en fora, installatie van 
proefvelden, ondersteuning van de initiatieven rond milieubeheer, uitvoering van kleine studies en kosten ten 
gevolge van opvolging en evaluatie van de projecten. 

PERSONEELSKOSTEN VAN PARTNERS 
*SKDK, vijf personeelsleden (4 VTE): projectcoördinator (1 VTE), promotoren (2 VTE) en landbouwkundige (0,5 
VTE); Ondersteunend personeel: boekhouder/-ster (0,5 VTE) 
*CE-JILAP, zes personeelsleden(5,5 VTE): projectcoördinatoren (2 VTE) en nationale coördinator (1 VTE); 
verantwoordelijke mensenrechten (1 VTE); Ondersteunend personeel: 1,5 VTE (directie en administratie) 
*ITECA, zeven personeelsleden (4,5 VTE + 0,4 VTE gedurende laatste twee jaar): projectcoördinator (1 VTE), 
socioloog (0,4 VTE tijdens twee laatste jaren),  pleitbezorgingsverantwoordelijke (0,5 VTE), animator (0,5 VTE); 
Ondersteunend personeel: 2,5 VTE (boekhouding, chauffeur, logistiek personeel) 
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6.5 K11 HAITI – BESCHRIJVING VAN DE PARTNERSCHAPSSTRATEGIE 
 

TYPE PARTNERS 
De groep van partners in Haïti bestaat uit 8 lokale organisaties,  waarvan 2 in een exittraject tot einde 2017, 
die elk hun eigen expertise en werkmethodes hebben.  Samen staan ze in voor de uitvoering van het 
programma in de twee interventiezones en  de resultaten die bereikt moeten worden  op een hoger niveau:  
Een  platform van basisorganisaties met technische staf gebaseerd  in Carice, die het luik 
organisatieversterking zal opnemen in Nordest: SKDK 
Twee lokale service providers met expertise inzake duurzame landbouw en organisatieversterking:  SJ/SFw 
met werking in de 4 gemeentes in Nordest en ITECA met werking in de 2 gemeentes in Bas Plateau Central.  
De Kerkelijke commissie rechtvaardigheid en vrede, actief zowel op  nationaal vlak als lokaal in beide 
interventiezones via de diocesane en parochiale structuren: CE-JILAP. 
Een  mensenrechtenplatform dat op nationaal en internationaal vlak actief is: POHDH 
Een katholieke jongerenbeweging, met lokale groepen in beide interventiezones (KIWO) 
Een netwerk van internationale NGO’s en solidariteitsgroepen rond mensenrechten in Haïti en de relaties van 
Europa en de lidstaten: de Coördinatie Europa-Haiti (CoEH)   

COHERENTIE VAN HUN SELECTIE IN FUNCTIE VAN PROGRAMMA EN GSK 
Het partnerbestand is in de aanloop van het nieuwe programma sterk ingekrompen. Het voornaamste 
selectiecriterium was de bereidheid om te werken in synergie en de visie rond de participatie en de 
emancipatie van de basisorganisaties in de twee interventiezones. Deze selectiecriteria werden tevens in de 
externe evaluatie die doorging einde 2015 bekrachtigd. 
 
In de loop van het programma 2014-2016 werd met alle partners een diepgaande dialoog gevoerd over hun 
rol in het kader van het nieuwe programma en in lijn met de strategische doelen van het GSK waar Broederlijk 
Delen zich toe engageerde.  In dat kader werden ook de budgettaire verhoudingen van enkele partners 
aangepast. De bereidheid tot uitbreiding van de werking in Bas Plateau Central naar de gemeente Belladère 
van ITECA, in functie van de synergie met PROTOS rond SD6, leidde tot een verhoogd budget t.a.v. het huidige 
programma. SKDK wordt opgenomen in DGD met een groter budget. POHDH zal enkel nog met eigen 
middelen meer ad hoc gesteund worden voor alliantievorming rond de kernthema’s van het programma. 
Doordat CE-JILAP en KIWO hun lokale werking nu ook zullen versterken in Bas Plateau Central, wordt een 
verhoging van 10 à 20% van hun budget voorzien.  

GROEPERING IN (STREEK)PROGRAMMA’S  
Het programma focust op twee interventiezones (4 aaneensluitende gemeentes in Nordest en 2 
aaneensluitende gemeentes in Bas Plateau Central), met linken naar het nationale niveau. In Nordest werd 
een proces van consultatie gevoerd met de basisorganisaties om de prioriteiten van  

AANTAL PARTNERS 
8 partners waarvan 2 in afbouw.  Op basis van inzet van eigen middelen van Broederlijk Delen is het mogelijk 
om punctueel interessante initiatieven te steunen van andere actoren zoals KJM of PAPDA, zonder dat ze 
structureel in het partnerbestand worden opgenomen. Er kan overwogen worden om een nieuwe partner op 
te nemen indien de ontwikkelingen binnen het programma daartoe zouden vragen. De opname van een 
sterke lokale of nationale vrouwenorganisatie zou bijvoorbeeld een goeie meerwaarde kunnen betekenen 
voor het programma.  

GESTRUCTUREERD PARTNEROVERLEG EN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN (zie ook beleidstekst m.b.t. 
streekprogramma’s in vrije bijlage bij het Komyuniti programma). 
De partnerorganisaties zijn reeds gewend aan regelmatige uitwisseling (minstens 3x per jaar) over de 
voortgang van hun projecten in samenwerking met de vertegenwoordiger  en de coöperanten van Broederlijk 
Delen. Deze bijeenkomsten zijn tegelijkertijd aanleiding om een specifiek thema of probleem te bestuderen 
wat door de partners of door Broederlijk Delen wordt aangedragen. Indien gewenst kunnen thematische 
experts uitgenodigd worden om het sessie inhoudelijk te versterken.   
 
In de loop van het programma 2014-2016 is sterk gewerkt om te komen tot een toenemend niveau van 
verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk behalen van de programmaresultaten. Sinds 2016 is daar ook een 
bijkomend niveau aan toegevoegd, nl. het betrekken van en overleg  met de georganiseerde doelgroepen. 
Voor het nieuwe programma  worden MoU’s getekend en afspraken vastgelegd over gedeelde doelstellingen 
en ieders bijdrage hierin.  Een van de activiteiten is het organiseren van gezamenlijke planningen en 
monitoring. Uit de groep van partners wordt een klein comité samengesteld wat verantwoording draagt voor 
de communicatie over het programma naar de hele groep. Dit comité zal gedurende de looptijd van het 
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programma van samenstelling wisselen om zowel verantwoordelijkheden gelijkmatig te verdelen alsook de 
leereffecten te optimaliseren. 

DIALOOG MET EN OPVOLGING VAN INDIVIDUELE PARTNERS 
De lokale vertegenwoordiger van Broederlijk Delen, gestationeerd in Port-au-Prince, doet zeer regelmatig 
kantoor- en terreinbezoeken bij elke partner. Tijdens deze gesprekken wordt de projectcyclus opgevolgd van 
het partnerproject, binnen het programmakader. Het gaat daarbij ook om de opvolging van lopende 
activiteiten en het afgesproken traject van capaciteitsverbetering. Daarnaast worden dergelijke ontmoetingen 
ook gebruikt om ontwikkelingstrends van binnen en buiten Broederlijk Delen en de lokale organisaties te 
bespreken, wat de partnerschappen wederzijds versterkt.  
 
Daarnaast vind een jaarlijkse opvolging door de programma verantwoordelijke uit Brussel plaats waarbij 
getracht wordt alle partners te bezoeken. Deze missies zijn in de eerste plaats bedoeld om de evolutie van de 
grote programmalijnen te kunnen opvolgen. Indien nodig worden ook  individuele dossiers die een belangrijke 
beslissing vergen op de agenda gezet.   

CAPACITEITSVERSTERKING IN 2017-2021 (zie ook beleidstekst m.b.t. capaciteitsversterking in de vrije bijlage 
bij het Komyuniti programma) 
Voor de partner die nog niet eerder in DGD-financiering werden opgenomen (SKDK), wordt een traject 
voorzien van financieel-administratieve capaciteitsversterking. Ook voor de andere partners blijft versterking 
op het vlak van goed financieel beheer een aandachtspunt. Op het vlak van ICT-beheer zijn er heel wat noden 
bij de partners en bij de door hun begeleide basisgroepen. Hier zou een vrijwilliger zich nuttig kunnen maken 
om partners deel te laten nemen aan de groeiende uitdagingen van de digitale maatschappij.  
 
Er zal in de loop van het eerste jaar ook terug  een analyse gemaakt worden van de aanwezige en gewenste 
“soft skills” (op basis van de aanpak van “5 Core Capabilities”, hetzij via een Quickscan, hetzij via een 
uitgebreide IPA), om zo prioriteiten te stellen met oog op een efficiëntere, meer doeltreffende en/of 
duurzame realisering van de missie van de organisatie volgens haar visie, t.a.v. de doelgroep. 
Capaciteitsopbouw kan onderdeel uitmaken van het budget van een partner (bvb. voor het volgen van een 
training, het aanschaffen van bepaalde technologieën,  het inhuren van een consultant) of van de actie 
Groepswerk (het organiseren van uitwisseling of stage). De samenwerking met andere (Belgische of 
internationale) donoren is van groot belang om te zien hoe we mekaar kunnen versterken en complementair 
zijn voor het uitbouwen van een sterk en dynamisch maatschappelijk middenveld in Haïti. 
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6.6 K11 HAITI – BESCHRIJVING VAN SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 
 
6.6.1 Algemene synergie tussen alle betrokken Belgische actoren (CSC Cible 0, Syn 0-1) 

 
De synergiën kwamen tot stand binnen de  dialoog tussen verschillende CMO/IA omtrent de opmaak van het 
GSK. Zodra de respectievelijke programma’s van de actoren goedgekeurd zijn, zal Protos, de huidige lead, een 
meeting organiseren in België en Haïti om de engagementen en het verbeterings-traject van het GSK te 
concretiseren. Op dat moment zal worden besproken wie de verdere lead van het proces op zich neemt. Ook 
de wijze van functioneren, de rol en taken van elke actor en de operationele planning van de synergie-
activiteiten zullen verder worden uitgewerkt. Dit gezamenlijk programma doelt op een goede opvolging van het 
GSK, maar ook op het creëren van ruimte voor thematische uitwisselingen tijdens de ontmoetingen zowel in 
België als Haïti, waarbij de partners zullen betrokken worden. Risicobeheer werd reeds geïdentificeerd als een 
prioritair thema. Binnen de opvolging van het GSK  zal er ook speciale aandacht worden besteed aan een 
terugkoppeling naar het GSK Waardig Werk. Naast de samenwerking binnen het GSK blijven een deel van de 
Belgische CMO/IA deelnemen aan het bestaande overleg tussen internationale donoren in Haïti binnen het 
kader van CLIO en GIRAIH-platform (informeel uitwisselingsplatform tussen donoren en partners). 
 
6.6.2 Samenwerking en/of complementariteit tussen twee of meerdere organisaties binnen het GSK 
 
PROTOS – BROEDERLIJK DELEN – logistieke samenwerking 

 
Broederlijk delen deelt op het moment van het indienen van het programma het kantoor met Protos (CSC 
Cible 0, Syn 0.3), waardoor logistieke middelen geoptimaliseerd worden. Protos is verantwoordelijk voor het 
hoofdbeheer, BD is onderverhuurder. Er is een huurcontract ondertekend tussen beide partijen op 
15/01/2016.  
 

PROTOS – BROEDERLIJK DELEN – operationele synergie en complementariteit 
 

Verzekering van toegang tot, gebruik van en duurzaam, eerlijk en participatief beheer van drinkbaar water en 
waterzuivering (CSC Cible 6, Syn. 6-1) en ondersteunen van de rurale ontwikkeling en het recht op voedsel 
(CSC Cible 8, Syn. 8-3) 

Actoren BD, Protos, ITECA (gemeenschappelijke uitvoerende partnerorganisatie; Een tripartite 
overeenkomst wordt voorbereid) 

Gemeenschappelijk doel 
Versterking van toegang tot, gebruik van en duurzaam, eerlijk en participatief beheer van drinkbaar water en 
waterzuivering en rurale ontwikkeling en voedselzekerheid door een opwaardering van de geïrrigeerde 
gebieden en het valoriseren van de watervoorziening voor landbouwdoeleinden in het stroomgebied Onde 
Verte in de gemeente Belladère in het Centraal Plateau 

Taak van elke actor 
Complementariteit: 

Complementariteit vindt plaats tussen BD en Protos, die werken met ITECA als gemeenschappelijke partner. 
*Protos met ITECA: bescherming van stroomgebieden volgens de GIRE-methode; verbeteren van de toegang 
tot – en het beheer van – drinkwater en water voor irrigatie; versterking van lokale actoren rond lokaal 
bouwheerschap volgens de GIRE methode; kapitalisatie van ervaringen en actie-onderzoek; 
*BD samen met ITECA: valorisatie van het beschikbare water voor landbouwactiviteiten, landbouwtechnische 
ondersteuning, uitbouw van productieketens door de betrokken basisorganisaties en lokale pleitbezorging 
omtrent het recht op voedsel, het recht op een gezond milieu en de toegang tot water en waterzuivering (in 
samenwerking met de mensenrechtenpartners binnen het programma) 

Synergie: 
*Opvolging en monitoring van de activiteiten en dialoog met ITECA volgens onderlinge taakverdeling en 
overleg tussen BD en Protos;  
*Uitvoering van een gezamenlijke tussentijdse evaluatie en kapitalisatie van de geleerde elementen in jaar 3; 
*Exploreren van opportuniteiten voor gezamenlijke projecten inzake het verbeteren van het recht op voedsel 
in de zone van het Bas Plateau Central;   
*Ad hoc inzet van de waterdeskundige Protos voor advies rond waterleidingen en irrigatiesystemen bij andere 
partners van Broederlijk Delen na bepaling van de haalbaarheid om hierop in te gaan door Protos;  
*Indien er zich financieringsopportuniteiten zouden voordoen, kunnen door BD en Protos nog gezamenlijke 
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projecten rond voedselzekerheid gelanceerd worden (Cible 8, Syn 8-3) 

Middelen *BD: budget actie ITECA (D03 - 475,000 euro) +  “Groepswerk” (D01) voor uitwisselingen 
*Protos: budget actie ITECA (490,000 euro) 
 *Totaal programma = 965,000 euro  

 
PROTOS – BROEDERLIJK DELEN – THEMATISCHE SAMENWERKING  

Versterking van rurale ontwikkeling en het recht op voedsel (CSC Cible 8, Syn 8-3) 

Actoren BD, Protos 

Gemeenschappelijk doel 
Bijdrage vanuit verschillende expertisegebieden aan de pleitbezorging voor het recht op drinkbaar water, 
waterzuivering en het recht op voedsel op nationaal niveau 

Taak van elke actor 
Protos: expertise omtrent water en betrokkenheid in het netwerk hieromtrent 
BD: Betrokken in de netwerken omtrent de mensenrechten- en landbouwthematiek  

Middelen Een deel van de middelen binnen D02 (Broederlijk Delen) en fon 7 (Protos) 

 
BROEDERLIJK DELEN  – ENTREAIDE ET FRATERNITE – THEMATISCHE SAMENWERKING 

Versterking van rurale ontwikkeling en het recht op voedsel – CSC Cible 8; Syn 8-2 

Actoren Entreaide et Fraternité, Broederlijk Delen 
Betrokken partners: PAPDA, CE-JILAP, POHDH  

Gemeenschappelijk doel 
Versterkte netwerking van de 3 partners voor nationale politieke beleidsbeïnvloeding t.a.v. de CNSA 
(Coordination Nationale de Sécurité Alimentaire) rond duurzame rurale ontwikkeling, toegang tot grond, recht 
op voedsel en recht op een gezond leefmilieu (reeds aanwezig in huidig programma).  
Gezamenlijke opvolging van de evoluties en mogelijkheden tot (inter)nationaal lobbywerk binnen de context 
van de Noordelijke regio van Haïti rond het thema mijnbouw, in samenwerking met het platform KJM (Kolektif 
Jistis Min) in Haïti en CETRI (via Entreaide et Fraternité) en de CoEH (waar beide organisaties lid van zijn) in 
België.                  

Taak van elke actor 
Entreaide et Fraternité: dialoog en ondersteuning van PAPDA ;  
BD: dialoog en ondersteuning van CE-JILAP, POHDH en eventueel KJM rond de mijnbouwproblematiek.  

Middelen BD: opgenomen binnen het budget “Groepswerk” (D01) of binnen de partnerbudgetten 

 

Algemene of intersectorale synergiën of vlak van informatie-uitwisseling – CSC Cible 0; Syn 0-4 

Actoren Entreaide et Fraternité, Broederlijk Delen  

Gemeenschappelijk doel 
Vorming van partners en basisorganisaties in specifieke thema’s (sociale communicatie en gender) 

Taak van elke actor 
Gezamenlijk: uitwisseling en reflectie over goede praktijken inzake gender,  sociale communicatie en solidaire 
economie tussen partners  
BD: ondersteuning van de vrouwenwerking van partner SKDK en van de gemeenschapsradio in Carice (via 
SKDK), betrekken van CE-JILAP (verantwoordelijk voor de vorming rond gender in het programma)  
EF: organisatie van partnerbijeenkomsten rond solidaire economie; ondersteuning van het netwerk van 
volksradio’s SAKS en de vrouwenorganisaties AFLIDEFA en SOFA 

Middelen BD: opgenomen binnen het budget “Groepswerk” (D01) of binnen de partnerbudgetten 

 
6.6.3 Internationale netwerking  

 

Versterken van de netwerking (nationaal en internationaal) omtrent mensenrechten en het faciliteren van 
relaties met internationale netwerken (CSC Cible 7, Syn. 7-1) 

Actoren Alle Belgische actoren in het GSK die lid zijn van de Coordination Europe Haïti (CoEH) en 
andere internationale lidorganisaties van CoEH 

Gemeenschappelijk doel 
Opportuniteiten voor politiek werk t.a.v. Haïti bij Belgische en Europese beleidsmakers benutten 

Taak van elke actor 
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*CoEH: monitoring van het EU-beleid t.a.v. Haïti (politieke dialoog en beleidsbeïnvloeding ifv. EU-prioriteiten 
die zijn vastgelegd voor Haïti) en bevorderen van inspraak van de Haïtiaanse civiele maatschappij. Verspreiding 
van relevante informatie over Haïti naar het bredere publiek; 
*BD, Entreaide et Fraternité, Oxfam Sol, CETRI en Geomoun: actieve deelname aan het CoEH-netwerk. Andere 
Belgische actoren kunnen ad hoc hun steun verlenen aan communiqués of andere démarches van CoEH en de 
Belgische leden t.a.v. de Belgische en Europese beleidsmakers inzake Haïti;  
*De betrokkenen verspreiden relevante informatie aan de Haïtiaanse partners en aan hun achterban in België 
o.a. via het Vlaams Haïti Overleg en het Plateform Haïti.be. 

Middelen Broederlijk Delen: lidgeld CoEH, 5,000 euro per jaar uit eigen middelen 

 
6.6.4 Andere internationale netwerking buiten het GSK 

 
Naast de samenwerking binnen het GSK, investeert Broederlijk Delen ook actief in de synergie met andere 
internationale NGO’s in Haïti, in functie van het optimaliseren van de dialoog, financiële en inhoudelijke 
monitoring en evaluatie van gedeelde partners. In het bijzonder met: 
*Action Carême Suisse – gedeelde partner SKDK; 
*AJWS – gedeelde partner  POHDH; 
*CCFD – gedeelde partner ITECA. 
*Misereor – gedeelde partner CE-JILAP 
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Samenwerkingsverband Komyuniti 
Programma 2017-2021 

K12 COLOMBIA 

 
TOELICHTING BIJ DE WIJZIGINGEN 
 
Ondanks de forse besparingen die worden opgelegd door DGD, doen we een flinke investering om het 
programma zoveel mogelijk intact te houden, zeker tot en met 2019. Vanaf dat moment moeten we een 
aanzienlijke daling in het totale budget (DGD én eigen middelen) doorvoeren.  
 
We brengen de volgende wijzigingen aan in het programma: 

 We brengen partners CRIC en CIJP volledig over naar het budget eigen middelen voor een periode van drie 
jaar (2017-2019). De financiering van UOAFROC wordt na 2017 beëindigd. Dit past in het perspectief van - 
nu licht versnelde - afbouw van het streekprogramma Cauca. We laten na 2019 het principe los dat we in 
ons programma minstens één basisorganisatie uit alle grote etnische groepen in Cauca (afro’s, campesinos, 
inheemsen) willen betrekken als vaste partner. We hopen deze 3 organisaties wel nog te blijven betrekken 
bij het programma, onder andere om de interetnische dialoog mogelijk te maken. Dit moet kunnen dankzij 
de jarenlange vertrouwensrelatie die we hebben opgebouwd. Fundecima/RVDDHH, een netwerk waar ook 
bv. CRIC actief lid van is, willen we in die context zeker voldoende middelen blijven geven omdat we hen 
zien als mogelijke strategische partner in Cauca die in de toekomst continuïteit kan geven aan de 
opgebouwde processen.  

 We snoeien in het budget voor groepswerk.  

 CAJAR, CINEP en CENSAT krijgen iets minder middelen in 2017, en zullen na 2019 hun budgetten zien dalen. 
We zullen dit traject combineren met een intensieve reflectie over en zo mogelijk begeleiding van 
noodzakelijke institutionele veranderingen bij deze partners. Tegelijk zullen we actief zoeken naar nieuwe 
vormen van samenwerking.   

 Door deze verschuivingen  is er minder ruimte op het budget eigen middelen voor andere partners, 
synergie en innovatie/experiment.  

 Toch willen we alle resultaten en indicatoren behouden, zij het met een soms aanzienlijke aanpassing 
(daling) van de beoogde waarden na 2019. De laatste jaren van het programma willen we meer de nadruk 
leggen op het consolideren van resultaten en de kwaliteit van de interventie, dan op kwantiteit. Ook het 
bereik wordt kleiner. 

 We verhoogden het financieel risico n° 1 lichtjes.  
 
In dit aangepast programma geven we alle veranderingen in geel gemarkeerd aan. 
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Korte samenvatting in het Nederlands 
Broederlijk Delen steunt in Colombia 62 inheemse, afro-, en boerengemeenschappen in de regio Cauca, en 10 
organisaties voor slachtoffers van het conflict in de regio Córdoba. Zij streven ernaar om op hun grondgebied te 
kunnen blijven leven en hun eigen toekomstplannen waar te maken. Na de ondertekening van het historische 
vredesakkoord tussen overheid en rebellen, moeten de echte vrede en de verzuchtingen van de rurale 
bevolking in de praktijk en op het terrein worden omgezet. We ijveren ervoor dat de voorstellen van 
gemeenschappen gehoord worden en in rekening worden gebracht tijdens het vredesproces. Via onze 
partnerorganisaties begeleiden we hen in het beschermen van hun grondgebied dat bedreigd wordt door 
illegale activiteiten en grote extractieve projecten (mijnbouw, energie en agrobusiness). Het huidige beleid 
stimuleert de toename van zulke projecten, maar dat gaat in tegen de visie van vele gemeenschappen. Met 
hun organisaties verzetten zij zich met juridische, politieke en sociale actie, door het documenteren van 
rechtenschendingen en door controlemechanismen op te zetten. Het programma beoogt bij te dragen aan een 
betere (zelf)bescherming van diegenen die hun grondgebied en omgeving verdedigen, tegen het toenemende 
geweld waarmee ze worden geconfronteerd. We zetten daarvoor ook in op onderhandelingscapaciteiten, 
conflictbeheersing en vrouwen- en jongerenparticipatie. Broederlijk Delen draagt bij aan solidaire allianties en 
versterkt collectieve actie. 

 
Situering 
De aanslepende burgeroorlog in Colombia heeft meer dan 220.000 dodelijke slachtoffers gemaakt en 
miljoenen mensen verdreven uit hun woonplaats en gemeenschap. Op 26/8/2016 werd een vredesakkoord 
getekend tussen de regering en de grootste guerrillagroep FARC-EP, dat een historische kans biedt om een 
einde te maken aan het gewapend conflict. Maar grootschalige investeringen in de ontginning van 
grondstoffen en energie in de “vrijgekomen” gebieden, illegale activiteiten (mijnbouw, teelten voor de 
drugshandel) en het voortbestaan van illegale gewapende groepen (paramilitairen, ELN), vormen nog steeds 
een continue bedreiging voor de rurale bevolking. Gemeenschapsleiders en activisten zijn steeds vaker het 
doelwit van bedreigingen en geweld. In die context wil Broederlijk Delen rurale gemeenschappen in staat 
stellen om binnen hun grondgebied te blijven leven, en actief bij te dragen aan de vredesopbouw. Duurzame 
vrede is maar mogelijk wanneer de structurele oorzaken van het conflict - extreme ongelijkheid, concentratie 
van grondbezit en politieke macht – stelselmatig aangepakt worden.  
 
Streken, doelgroepen en partners 
Broederlijk Delen werkt samen met 12 partners, minder dan de helft met DGD-medefinanciering, en gespreid 
over twee streekprogramma’s in de departementen Cauca en Córdoba. Enkele partners zijn nationaal actief. 
Beide streken illustreren heel goed de dynamiek, impact en structurele oorzaken van het gewapend conflict. In 
Cauca bestaat de doelgroep uit 62 rurale gemeenschappen. Colombia telt vele sociale organisaties, en dit op 
verschillende niveaus. We werken met partners die de 3 grote etnische groepen vertegenwoordigen (zij het 
niet met aparte projecten voor de volledige duur van het programma): CRIC (inheemsen), AMCC (boeren of 
campesinos), en UOAFROC (afrocolombianen). RVDDHH is een regionaal netwerk gespecialiseerd in de 
verdediging van mensenrechten, COMUNITAR een NGO die werkt met vrouwen uit de sociale organisaties. De 
NGO CIJP begeleidt lokale gemeenschappen om hun territorium en water te beschermen. In Córdoba is het 
sociale weefsel extreem verzwakt door het geweld, en heerst nog steeds een klimaat van angst en 
wantrouwen. We  begeleiden samen met enkele nationale en lokale partners 10 groepen en organisaties van 
slachtoffers van het conflict, verenigd in de Grupo de Tierra y Territorio. CINEP en PAS doen dit vanuit Bogotá, 
CORSOC en ASPROCIG zijn permanent aanwezig op het terrein. Onze nationale partners CAJAR en CENSAT 
ondersteunen het programma in Cauca, en verbinden dat met ervaringen  uit andere streken van het land: 
vorming over milieu en rechtenverdediging, juridische bijstand aan gemeenschappen en sociale organisaties 
die hun grondgebied en rechten willen beschermen, en beleidsbeïnvloeding.  
 
Veranderingstheorie en beoogde resultaten  via de twee luiken van het programma  
We versterken vredesvoorstellen van lokale gemeenschappen en hun sociale organisaties (resultaat 1). Die 
verwijzen expliciet naar de vredesakkoorden (bv. vredesagenda van vrouwen), of streven ernaar dat de 
gemeenschappen op een waardige manier kunnen blijven leven op hun grondgebied. In Cauca stimuleert het 
programma de dialoog tussen etnische groepen om gezamenlijke voorstellen uit te werken, belangrijk in een 
context waarin etnische conflicten worden aangewakkerd door externe inmenging en bedreigingen voor de 
territoria. Vervolgens willen we via vorming en kritische informatie over de inhoud van het vredesakkoord en 
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beleidsbeïnvloeding de sociale organisaties in staat stellen om hun voorstellen zo goed mogelijk te verdedigen, 
zodat de overheid, FARC-EP en internationale donoren er rekening mee houden (resultaat 2). 

Het tweede luik betreft de bescherming van het grondgebied van rurale gemeenschappen tegen de externe 
bedreigingen. We versterken lokale mechanismen om het territorium te controleren (resultaat 3), zoals de 
inheemse wacht in Cauca, of lokale milieucomités. Zij helpen de impact van extractieve activiteiten te 
documenteren en zichtbaar te maken (resultaat 4). Dit vormt de basis voor juridische actie en advocacy op 
verschillende niveaus, ook internationaal, met het oog op beleidsmaatregelen of rechterlijke uitspraken die 
toegang tot land en bescherming van het grondgebied van de gemeenschappen versterken (resultaat 5).  

Om deze kernresultaten te behalen, voorzien we twee aanvullende strategieën. Enerzijds, de bescherming van 
gemeenschapsleiders en activisten die bedreigd worden omdat ze hun territorium en het milieu verdedigen, 
via vorming, toepassing van veiligheidsprotocollen, registreren en aanklagen van mensenrechtenschendingen, 
en een noodfonds (resultaat 6); anderzijds, het versterken van sociale organisaties en gemeenschappen, zodat 
ze beter voorbereid zijn om hun rol te spelen in de beschreven context, o.a. door een betere participatie van 
vrouwen en jongeren en aangepaste begeleiding en ondersteuning door partner-NGO’s (resultaat 7) 

De meerwaarde van het BD-programma ligt vooral in het faciliteren van samenwerking, gezamenlijke analyse, 
uitwisseling  en solidariteit tussen organisaties binnen of tussen regio’s in Colombia, en van internationale 
allianties voor beleidsbeïnvloeding en uitwisseling met andere landen (resultaat 8).  
 
Relevantie en doeltreffendheid 
De relevantie van het programma blijkt deels uit de coherentie met de GCA Colombia, goedgekeurd door de 
Minister. De vredesopbouw zal in de praktijk vanuit de concrete territoria moeten gebeuren, in dialoog met de 
rurale bevolking en haar organisaties. Onze beide streekprogramma’s leveren op dat vlak een heel relevante 
bijdrage. Bovendien garandeert de actieve participatie van partners en vertegenwoordigers van de doelgroep 
tijdens de formulering dat het programma vertrekt vanuit de noden van de doelgroep. De doeltreffendheid van 
de interventie wordt in detail beschreven in de veranderingstheorie. Ze wordt versterkt door de selectie van 
representatieve, legitieme, competente en onderling complementaire partnerorganisaties, en door voort te 
bouwen op en optimaal gebruik te maken van bestaande voorstellen en processen (bv. Cumbre Agraria).  
 
Belangrijkste dimensies van duurzaamheid in het programma 
- Financieel: we combineren verschillende strategieën om de daling van solidaire fondsen voor Colombia als 
middeninkomensland op te vangen, door in te spelen op kansen (bv. extra financiering voor het vredesproces) 
en efficiëntere werkmethoden en samenwerking te bevorderen waar mogelijk. 
- We versterken de institutionele capaciteiten van partners, sociale organisaties en de civiele samenleving, 
o.a. om beter te onderhandelen met de overheid en diens rol als duty bearer te versterken.  
- Ecologisch: milieubescherming en harmonie tussen mens en natuur staan centraal in de visie en praktijk van 
partners en BD (concreet vertaald in o.a. agro-ecologie, participatieve milieumonitoring)  
- Sociaal:  we vertrekken vanuit een integrale visie op gemeenschaps- en maatschappijopbouw, waar de 
economische dimensie niet los van staat. We stellen de levensplannen (‘planes de vida’) van gemeenschappen 
centraal, en vredesopbouw vanuit de concrete territoria. We erkennen de cruciale rol van vrouwen 
(genderbenadering)  en jongeren in de bescherming van territoria en vredesopbouw; hun versterkte 
participatie binnen de organisaties en het programma leidt tot meer integrale en doeltreffende strategieën.  
- Exitstrategie: we passen het beleid toe van Broederlijk Delen. In Cauca zijn de komende 5 jaar cruciaal om 
bij te dragen tot vredesopbouw en vorderingen te consolideren. We evolueren naar een minder intense maar 
solidaire aanwezigheid na 2021. In Córdoba is het streekprogramma recenter en zijn de lokale organisaties veel 
zwakker. We evalueren dit halverwege het programma.  
 
Synergie en complementariteit 
BD heeft een lange traditie van samenwerking met nationale en internationale netwerken en 
solidariteitsorganisaties of NGA’s. We versterken dit nog, zowel binnen Colombia zelf (Espacio de Cooperación 
para la Paz, samenwerking met FOS/SolSoc /IFSI), als met internationale netwerken, met het oog op 
beleidsbeïnvloeding en internationale solidariteit Colombia (OIDHACO, CBC, CIDSE).  
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ACLARACION PREVIA  
 
 
LA ASOCIACION KOMYUNITI EN 2017-2021 
La asociación Komyuniti, fundada en 1997, comprende Studio Globo y Broederlijk Delen. El valor añadido de la 
asociación ha sido corroborado a lo largo de muchos años. Ambas organizaciones son reconocidas como ONG 
de programas para el periodo de 2017-2026. La asociación Komyuniti continúa en 2017-2021 con la 
consolidación de la sinergia. Los miembros de Komyuniti tienen una planificación estratégica común para 2014-
2021, que da lugar al programa común. La gestión basada en los resultados y la gestión de la calidad se 
desarrollan juntas. Broederlijk Delen y Studio Globo colaboran en el ámbito de logística, informática y gestión 
de dados, gestión del personal y contabilidad. El protocolo de la asociación ha sido revisado con vistas al 
periodo 2017-2021.  
 
PROGRAMA COMUN 2017-2021 
En el marco de la nueva normativa, Broederlijk Delen y Studio Globo presentan un programa común. El 
programa de 2017-2021 es el sexto programa de Komyuniti. Sigue siendo un programa integrado, como antes. 
Conforme la nueva normativa, los presupuestos y la justificación financiera ahora se hacen por separado. El 
programa común es dirigido y monitorizado por la comisión directiva de Komyuniti, y dentro de Studio Globo y 
Broederlijk Delen por los equipos directivos. La coordinación y monitorización operacional son la 
responsabilidad de la célula Komyuniti, que consiste del coordinador y el contable del programa.  
  
SECCION BELGA 
La sección belga del programa comprende tres objetivos específicos: educación, movimiento y política. 
Corresponden a tres objetivos estratégicos del Marco Estratégico Común para Bélgica. El objetivo común 
Educación se realiza en conjunto por Studio Globo y Broederlijk Delen, con el liderazgo de Studio Globo. La 
realización del objetivo común Educación es monitorizada por la comisión de trabajo sobre Educación de 
Komyuniti. Los objetivos Movimiento y Política son realizados por Broederlijk Delen.   
 
SECCION DE LOS PAISES COPARTES  
La sección de los países copartes del programa se realiza por Broederlijk Delen. Esta sección se organiza por 
país con un objetivo específico por país. Los objetivos específicos para Israel-Palestina, Burkina Faso, Senegal, 
Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Guatemala, Nicaragua, Haití, Perú y Bolivia caben dentro de los marcos 
estratégicos comunes de los respectivos países. El objetivo específico para Colombia se entrega fuera del 
marco estratégico, según las reglas en vigor al respecto.  
 
COHERENCIA VIVA DEL PROGRAMA  
Tanto dentro de la sección belga como dentro de la sección de los países copartes la gente se afana por el 
cambio social para el desarrollo sostenible y un mundo sin desigualdad. Con este programa queremos reforzar 
la dinámica de interacción entre los grupos en Bélgica y en los países copartes que son conscientes de que 
colaboran en un objetivo común, con desafíos específicos para cada país. Los países copartes son implicados en 
la campaña de Broederlijk Delen  y en el desarrollo de los productos educativos. La colaboración del personal y 
viajes de inmersión sirven para establecer vínculos entre el movimiento de voluntarios y los países copartes. 
Más en general queremos desarrollar las metodologías para promover la solidaridad directa entre grupos en 
Bélgica y en los países copartes. La incidencia política en la que se defienden los intereses comunes de la 
población en los países copartes constituye un puente entre la sección belga y la sección de los países copartes. 
Las actividades en los países copartes son expresiones del movimiento de solidaridad y las actividades en 
Bélgica son, al menos parcialmente, determinadas por la dinámica de cambio social en los países copartes. 
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1. K12 COLOMBIA – FICHA PAIS  
 

gastos operacionales   1.526.650,21 EUR 

persona de contacto en 
Bélgica 

naam Thomas Craenen, programmaverantwoordelijke Broederlijk Delen 

telefoon 02 213 04 52 

e-mail thomas.craenen@broederlijkdelen.be 

persona de contacto en 
Colombia (oficina Bogotá) 

naam Emmanuel Raison, lokale vertegenwoordiger Broederlijk Delen 

telefoon (57 ) 313.8045477 

e-mail emmanuel.raison@broederlijkdelen.be 

 
RESUMEN SINTETICO DEL PROGRAMA   
 

Broederlijk Delen apoya en Colombia a 62 comunidades indígenas, afro y campesinas en el departamento de 
Cauca, y 10 organizaciones de víctimas en el departamento de Córdoba, en sus esfuerzos por permanecer en 
sus territorios para que puedan realizar sus planes de vida. Luego de la firma del histórico acuerdo de paz entre 
el gobierno y la guerrilla, la paz real y que anhelan las poblaciones rurales se debe construir en la práctica en los 
territorios. Apoyamos a las comunidades para que sus propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta en 
este proceso. Al mismo tiempo, les acompañamos para que protejan sus territorios amenazados por 
actividades ilegales pero también por grandes proyectos extractivos, energéticos o agro-industriales, que van 
incrementando en esa coyuntura y van en contra de la visión de paz que tienen las comunidades. Para ello, 
combinan mecanismos de vigilancia, la documentación de afectaciones y violaciones de derechos, y acciones 
jurídicas, de incidencia y movilización social. Para que las comunidades y sus organizaciones puedan enfrentar 
mejor esos desafíos, contribuimos a una mejor (auto)protección para quienes defienden sus territorios y el 
ambiente contra la creciente violencia que sufren. También, fortalecemos sus capacidades de negociación, 
transformación de conflictos, y la participación de las mujeres y los jóvenes. Así están mejor preparadas para 
asumir el reto de la construcción de paz. El programa de BD, aporta con alianzas solidarias y fortalece la 
capacidad de acción colectiva. 

 
MAPA CON LA UBICACION DE LAS INTERVENCIONES 
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2. K12 COLOMBIA – LISTADO DE LAS COPARTES Y PARTES INVOLUCRADAS 
 

1 AMCC 

tipo Coparte financiada con fondos propios 

nombre completo Asociación Movimiento Campesino de Cajibío 

dirección Finca La Aromática, vereda La Unión, corregimiento La Capilla- Cajibío-Cauca 

teléfono 0057-314 744 74 45 – 312 890 24 43 

e-mail cajibiocauca@gmail.com 

persona de contacto Agapito Zuñiga 

objetivo K12 COLOMBIA 

presupuesto DGD 0 euro 

aporte en los resultado AMCC es una organización de base campesina, en el distrito de Cajibío. Tiene una 
propuesta y experiencia en agro-ecología y soberanía alimentaria, construcción de 
redes de comercialización y consumo y sistema de finanza alternativo. Participan 
en diálogo y construcción de acuerdos territoriales con otros grupos étnicos. 
Combinan su trabajo local con incidencia en políticas públicas nacionales y locales. 
Acompañan a familias campesinas para el fortalecimiento organizativo. 
Resultados:R01, R02, R07 

coparte desde 2009 

 

2 ASPROCIG 

tipo Coparte financiada con fondos propios 

nombre completo Asociación de pescadores campesinos indígenas y afrodescendientes para el 
desarrollo comunitario de la ciénaga grande del bajo Sinú 

dirección 231020 

teléfono 0057-4-773 1636         

e-mail asprocig@asprocig.org 

persona de contacto Naudel Gonzalez Madera  

objetivo K12 COLOMBIA 

presupuesto DGD 0 euro 

aporte en los resultado ASPROCIG es una organización de pescadores artesanales, con una propuesta 
avanzada y experiencia en agro-ecología. En Córdoba, contribuye al GTT con  
formación organizativa y técnica en agro- ecología, reflexión colectiva sobre 
propuesta agraria y uso del territorio. Contribución a R01, R07 

coparte desde 2014 

 

3 CAJAR 

tipo Coparte con financiamiento DGD 

nombre completo Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 

dirección Calle 16, n°6-66, Edificio Avianca Piso 25, Bogotá 

teléfono 0057(1)7421313 

e-mail Proyectos@cajar.org  

persona de contacto Dora Lucy Arias, Yuli Laharrondo 

objetivo K12 COLOMBIA 

presupuesto DGD 245.000 euro  

aporte en los resultado CAJAR es una ONG nacional reconocida de derechos humanos. Contribuye a R04, 
R05, R07, a través de formación en justicia ambiental, elaboración de piezas 
comunicativas sobre afectaciones socio ambientales, asesoría y elaboración de 
estudios técnicos; formación de facilitadores jurídicos, estrategia de comunicación 
e incidencia para visibilizar los casos documentados, y el acompañamiento 
jurídico-organizativo a esos casos, y encuentros de intercambios de experiencias. 

coparte desde Partner sinds 1998 
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4 CENSAT 

tipo Coparte con financiamiento DGD 

nombre completo Asociación Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo Agua Viva 

dirección Carrera 27 A No. 24-10. Bogotá D.C. 

teléfono 0057(1) 337 77 09 – 3440010              

e-mail coordinacion@censat.org, mineria@censat.org  

persona de contacto Danilo Urrea Camargo; Tatiana Roa Avendaño 

objetivo K12 COLOMBIA 

presupuesto DGD 245.000 euro  

aporte en los resultado CENSAT es una ONG ecologista, miembro de Amigos de la Tierra. Contribuye a R01 
y R03-R07, a través de: acompañamiento a iniciativas juveniles culturales y  de 
economía propia (agenda de paz de los jóvenes);  investigación participativa, 
recorridos territoriales, encuentros regionales; visibilización de casos de violación a 
derechos humanos, incidencia en redes nacionales e internacionales, intercambio 
de experiencias de autoprotección; y la construcción participativa de indicadores 
para el control territorial y ambiental, sistemas de información comunitaria para 
seguimiento a conflictos ambientales. 

coparte desde Sinds 2006 

 

5 CIJP 

tipo Coparte financiada con fondos propios (inicialmente con cofinanciamiento DGD) 

nombre completo Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 

dirección Carrera 37A No 25B-42 Barrio El Recuerdo, Bogotá- Colombia 

teléfono 0057(1) 2687179 

e-mail proyectos@justiciaypazcolombia.com  

persona de contacto Janeth Hernández, Diana Mora, Carmen Amaya 

objetivo K12 COLOMBIA 

presupuesto DGD 0 euro 

aporte en los resultado CIJP es una ONG nacional de derechos humanos, pero BD apoya una intervención 
regional en Cauca (centro y sur). Contribuyen a R02, R04, R07 y R08, a través de la 
incidencia para la participación de las comunidades en acuerdo de paz; la 
organización de una “Universidad de paz”, formación en justicia socio-ambiental, 
la denuncia y visibilización de violaciones a los derechos humanos y el 
acompañamiento integral a organizaciones de base. Contribuye a R02, R04, R07, 
R08 

coparte desde Sinds 2001 

 

6 CINEP 

tipo Coparte con financiamiento DGD 

nombre completo Fundación Centro de Investigación y Educación Popular 

dirección Apartado Aéreo 25916, Bogotá, Colombia 

teléfono 0057 1 2456181              

e-mail gerenciaproyectos@cinep.org.co - administrativa@cinep.org.co 

persona de contacto Luis Guillermo Guerrero, Marcela Salazar  

objetivo K12 COLOMBIA 

presupuesto DGD 245.000 euro 

aporte en los resultado CINEP es una de las ONGs nacionales mas grandes en Colombia, con una fuerte 
capacidad de investigación, difusión e incidencia. Acompañan al Grupo de Tierra y 
Territorio en Córdoba para el fortalecimiento organizativo a las comunidades, 
formación a jóvenes (en derechos y comunicación) y  sensibilización y apoyo 
psicosocial a mujeres. Facilitan procesos de investigación participativa, para la 
reflexión y construcción colectiva, incidencia con el Estado y con medios de 
comunicación y apoyan en la elaboración de informes temáticos. Contribución a 
R01, R02, R04, R05, R07 

coparte desde 1992 
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7 COMUNITAR 

tipo Coparte financiada con fondos propios 

nombre completo Corporación de Mujeres Ecofeministas 

dirección Calle 19 BN N° 17-58 B/ Campamento Popayán, Cauca 

teléfono 0057-2- 8364320 

e-mail comunitarong@gmail.com  

persona de contacto Zully Johana Meneses –Fernanda Fajardo 

objetivo K12 COLOMBIA 

presupuesto DGD 0 euro 

aporte en los resultado COMUNITAR es una ONG eco-feminista en Cauca. Trabaja en la socialización de los 
acuerdos FARC-gobierno con enfoque de género; formación para la veeduría, 
seguimiento a pactos con autoridades locales sobre agenda de paz de las mujeres. 
Producen informes sobre el impacto de la minería en las mujeres. Dan formación 
en protección, auto-protección y autocuidado/herramientas psicosociales para 
mujeres. R02, R04, R06. 

coparte desde 2008 

 

8 CORSOC 

tipo Coparte financiada con fondos propios 

nombre completo Corporación para el Desarrollo Social Comunitario 

dirección Cra 18 A N° 22 D- 58, Montería, Córdoba 

teléfono 0057-4-7869606       

e-mail pedro.corsoc@gmail.com  

persona de contacto Pedro Segundo Acosta Fernandez  

objetivo K12 COLOMBIA 

presupuesto DGD 0 euro 

aporte en los resultado CORSOC es una ONG local en Córdoba, su fuerte presencia local es importante 
para el acompañamiento permanente a comunidades del GTT, en agro-ecología 
(con ASPROCIG) y  para fortalecer el liderazgo, acompañamiento a grupos de 
jóvenes y de mujeres. Hacen incidencia en autoridades locales y regionales. (R01, 
R02, R07).  

coparte desde 2014 

 

9 CRIC 

tipo Coparte financiada con fondos propios (inicialmente con cofinanciamiento DGD) 

nombre completo Consejo Regional Indígena del Cauca 

dirección Apartado Aéreo 516,  Popayán, Cauca Colombia 

teléfono 00571(92) 8242153 

e-mail cric@cric-colombia.org  

persona de contacto  José Domingo Caldón Quira 

objetivo K12 COLOMBIA 

presupuesto DGD 0 euro 

aporte en los resultado El CRIC es una organización grande y representativa del pueblo  indígena en el 
Cauca. En el programa, busca contribuir a la resolución de conflictos interétnicos 
(R01),  
socialización de los acuerdos de paz en la comunidades, formación a mujeres y 
jóvenes en técnicas de negociación (R02), formación en participación local y  
acompañamiento organizativo a los cabildos (R07). En el eje de defensa territorial 
(R03), organizan intercambios de experiencias y talleres de guardia indígena y 
campesina. En general,  acompañan a organizaciones comunitarias (cabildos) y 
zonales. R01, R02, R03, R07 

coparte desde 1993 
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10 FUNDECIMA/RVDDHH 

tipo Coparte con financiamiento DGD 

nombre completo Red por la Vida y los Derechos Humanos en Cauca 

dirección Carrera 4 No. 0-54 Avenida Vásquez Cobo – Popayán-Cauca 

teléfono 0057-2-823 24 96 

e-mail redporlavidacauca@yahoo.com -  fundcima@yahoo.com  

persona de contacto Marcela Cabrera 

objetivo K12 COLOMBIA 

presupuesto DGD 319.500 euro 

aporte en los resultado La Red por la Vida reúne a varias organizaciones alrededor de una agenda de 
construcción de paz y la promoción de los DDHH en Cauca. Acompaña a territorios 
de paz, agendas de paz y mesas temáticas, organiza talleres y encuentros de 
formación, intercambio, diálogo y negociación para construir acuerdos y para 
mecanismos de veeduría y seguimiento a los acuerdos de paz. Juega un papel 
importante en la documentación de casos de violación de DDHH y afectaciones 
ambientales. Ofrece formación en protección a organizaciones y lideres, con 
seguimiento a planes de auto-protección e incidencia. Contribuye a R01, R02 y R06 

coparte desde 2007 

 

11 PAS 

tipo Coparte financiada con fondos propios 

nombre completo Pensamiento y Acción Social 

dirección Diagonal 42 A No. 19-17, Bogotá D.C. 

teléfono 0057-1-320-0117; 7518814               

e-mail administracion@pas.org.co 

persona de contacto  Irma García Heredia 

objetivo K12 COLOMBIA 

presupuesto DGD 0 euro 

aporte en los resultado ONG nacional que apoya sobre todo el programa regional Córdoba. R02: 
Formación en justicia transicional, socialización y análisis de acuerdos FARC-
gobierno, seguimiento participativo a la zona de concentración en Tierralta, 
incidencia y visibilización. 
R04: Formación en derechos al medio ambiente, afectaciones socioambientales, 
mecanismos de participación y consulta. R05: Formación y seguimiento a equipos 
de facilitadores jurídicos en la comunidades; acciones legales; acciones de 
comunicación sobre los casos. 

coparte desde 2012 

 

12 UOAFROC 

tipo Coparte financiada con fondos propios (proceso de salida hasta diciembre 2017) 

nombre completo Unidad de Organizaciones Afro Caucanas 

dirección Carrera 26 con calle 9 esquina  barrio Santa Elena – Puerto Tejada – Cauca 

teléfono 0057-3137910066 

e-mail uoafroc@gmail.com 

persona de contacto Roller Escobar, Consuelo Saavedra Mina 

objetivo K12 COLOMBIA 

presupuesto DGD 0 euro 

aporte en los resultado UOAFROC es una organización del pueblo afrocolombiano en Cauca. Acompañará 
la construcción participativa de propuestas de paz comunitarias (R01). Buscan 
crear y fortalecer comités ambientales comunitarios, ofreciendo formación 
ambiental (R04).  

coparte desde 2008 
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3. K12 COLOMBIA – COHERENCIA CON PLAN ESTRATEGICO DE BROEDERLIJK DELEN 
 
El programa Colombia es coherente con las prioridades del plan estratégico de Komyuniti (consorcio del que 
forma parte Broederlijk Delen). Komyuniti promueve un paradigma de desarrollo alternativo, y una nueva u 
“otra” manera de vivir (desde la perspectiva de nuestra propia sociedad), con énfasis en sostenibilidad, justicia 
y equidad, solidaridad. El programa Colombia también parte de una crítica fundamental, desde las 
comunidades rurales, al modelo de desarrollo que esencialmente es “extractivista”, basado en la extracción de 
recursos naturales, genera afectaciones graves en el ambiente y el tejido social, promueve violencia y agudiza 
la desigualdad. Con nuestras copartes planteamos alternativas frente a ello.  
 
Komyuniti se inscribe dentro de y promueve un amplio movimiento de solidaridad que busca contribuir a 
cambios sociales. En Colombia, nos insertamos en y apoyamos procesos de movilización,  construcción y 
protesta para una sociedad más justa, que vive en paz. Para ello, buscamos la articulación entre procesos 
sociales locales, regionales y nacionales, y la solidaridad desde la sociedad civil internacional. El fortalecimiento 
de la sociedad civil en los países socios, y la creación de sinergias y articulación entre organizaciones, son 
prioridades estratégicas para Komyuniti.  
 
Además, el programa Colombia refleja e ilustra bien los tres temas principales de Broederlijk Delen:  
1. Paz y desarrollo: el programa parte de la idea que la paz es mucho más que el cese de las hostilidades 

entre el Estado colombiano y la guerrilla. No puede haber paz sin que haya un desarrollo con justicia social, 
con equidad y respeto para los DDHH. Y esta paz a su vez es una condición para que haya un desarrollo 
inclusivo en el país.  

2. Gestión sostenible y protección de los recursos naturales: los territorios y los recursos que estos incluyen 
(R3-4), proveen la base material para generar condiciones de vida digna para las poblaciones rurales. El 
programa incluye un conjunto de estrategias para proteger los territorios.  

3. Soberanía alimentaria: varias de las propuestas locales que el programa quiere fortalecer, apuntan a 
mejorar la soberanía alimentaria. En particular, la inversión en propuestas e iniciativas de producción agro-
ecológica. 
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4. K12 COLOMBIA – TEORIA DE CAMBIO  

OE: 10 comunidades rurales y de víctimas de Córdoba y 62 
comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas del 

Cauca permanecen en sus territorios donde afianzan sus planes 
de vida digna y participan en la construcción de la paz

Comunidades 
con mayor 

capacidad para 
participar en la 

fase de aplicación 
de acuerdos de 

paz.

R01 Propuestas de paz 
elaboradas y concertadas 

desde los territorios en 
Cauca y Córdoba.

Consolidación y 
aumento de n° 
iniciativas de 
agroecología

R04 Comunidades 
Conocen, han 

documentado Y 
visibilizado las 

principales 
amenazas del 
extractivismo 

R06 Hombres y mujeres que 
defienden sus territorios en Cauca y 
Córdoba Cuentan con mecanismos y 
aplican estrategias de protección y 

auto protección.

R03 Comunidades 
y organizaciones 

en Cauca han 
fortalecido 

mecanismos de 
control territorial.

R05 Decisiones políticas y judiciales 
favorables para la titulación de 

tierras (en Córdoba) y protección de 
los territorios

Socialización crítica 
de acuerdos de paz, 

con enfoque de 
género y jóvenes

Organizaciones 
y líderes 

formados en 
técnicas de 
negociación

Veeduría a 
aplicación de 

acuerdos

Formación en 
transformación 

de conflictos

Sistematización 
de experiencias 

previas

Sensibilización sobre 
derechos colectivos 

y territoriales

Formación 
ambiental

Recorridos 
territoriales – 

Caracterización y 
mapeo

Acciones y 
productos de 

difusión (foros, 
audiencias públicas, 

informes, 
documentales). 

Mecanismos de 
solidaridad y 

denuncia

Formación en 
DDHH, Protección, 

autocuidado 
(Mujeres)

Investigación participativa 

Acciones legales 
(tutelas, acción 

popular, 
licencias 

ambientales

Formación de 
facilitadores 

jurídicos

Guardias 
indígenas, 

campesinas, 
cimarronas 
fortalecidas

Comités 
comunitarios y 
equipos locales 

ambientales 
fortalecidos

R08 El programa aporta capacidad de acción colectiva, 
nuevos conocimientos y metodologías, y alianzas. 

Intercambios de experiencias: regional, nacional, andino Sinergias y articulaciones con redes, procesos y 
organizaciones para la incidencia nacional e internacional

1

Diálogos y 
construcción de 
acuerdos entre 

iniciativas 
territoriales

R02 Las propuestas de paz de las comunidades 
son tomadas en cuenta, en el marco de la 
implementación de los acuerdos de paz

Fondo de 
protección  para 

defensores 

Giras de 
incidencia 
(nacional e 

internacional)

R07 Comunidades rurales han 
fortalecido sus organizaciones con 
mayor participación de mujeres y 

jóvenes

Participación 
de mujeres y 

jóvenes

Gestión de conocimiento y metodologías

Acompañamiento 
apropiado 

Capacidades para 
comunicación y para 

relacionarse

Planificación, seguimiento y evaluación conjunto 

12Acciones de 
incidencia 

(reuniones, 
diálogos, …) en 
Bogotá y en los 

territorios

Iniciativas y 
experiencias en 
los territorios 
fortalecidas

13

13

Construcción 
de agenda 

propia del GTT

9

8

2

3

4

5

7

10

11

Documentación 
y registro de 
violaciones 

DDHH

14

15

16 1616

17

6
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JUSTIFICACION 
 

1 El programa interviene principalmente en los departamentos de Cauca y Córdoba, dos regiones 
emblemáticas en términos de la dinámica y los graves impactos del conflicto armado en Colombia, y 
de la problemática del campo en este país. En Cauca, los sujetos centrales del programa son 
comunidades rurales campesinas, indígenas y afrocolombianas. En esa región, existen muchas 
organizaciones sociales en distintos grados y niveles, que han resistido a la agudeza del conflicto en 
los territorios. En Córdoba, los sujetos son comunidades rurales y de víctimas, que son mucho más 
frágiles y vulnerables - se destruyó en gran medida el tejido social en la región que ha sido dominada 
durante dos décadas por grupos paramilitares. Esa población rural enfrenta un riesgo permanente de 
despojo, no solo por la guerra, sino también por el modelo económico promovido por el Estado a 
través de grandes inversiones extranjeras en proyectos minero-energéticos y agro-industriales, en 
detrimento de la economía campesina. A estas actividades extractivas legales (minería, petróleo, 
agro-industria y monocultivos) que amenazan los territorios de estas comunidades, hay que agregar 
amenazas ilegales (cultivos ilícitos, minería ilegal). Muchas personas que salen del campo, llegan a 
aumentar los cinturones de pobreza urbanos.  
 
La permanencia en los territorios, sin temor de ser despojado de ellos, es clave para que las 
comunidades puedan realizar sus propios planes de vida. Al poder avanzar en la construcción e 
implementación de sus planes de vida y aspiraciones de vida digna, estas comunidades se convertirán 
en factor de convivencia y progreso social en el campo, además desde una visión sostenible de los 
territorios y recursos naturales.  
 
La implementación de los acuerdos de paz ofrece oportunidades para ello, pero también genera 
riesgos. Para que este proceso pueda contribuir a que se mejoren las condiciones de vida de las 
comunidades rurales, éstas comunidades tienen que participar plenamente en él. Esta participación 
real, con capacidad de influir en las decisiones y políticas en esta nueva etapa, es a su vez una 
condición para que la paz y la convivencia sean sostenibles.  
 
Consideramos importante trabajar con organizaciones que representan a los diferentes grupos 
étnicos, porque las presiones y amenazas mencionadas y la fuerte concentración de la propiedad de la 
tierra, generan conflictos entre ellos. Superar y prevenir esos conflictos es necesario si se quiere unir 
fuerzas para proteger los territorios e incidir en la implementación de los acuerdos u otras políticas 
públicas relevantes. 

2 Las propuestas de paz pueden „ser tomadas en cuenta” de distintas maneras: 

 políticas públicas locales o nacionales generan condiciones favorables para su implementación, o 
las incorporan directamente dentro de las medidas que se tomen para la implementación de los 
acuerdos de paz. 

 El texto y el espíritu de los acuerdos indican que la oferta institucional en el marco de la 
implementación de los acuerdos de paz debe definirse en diálogo con las comunidades y la 
sociedad civil.  

 
Recursos públicos y de la cooperación internacional se orientan a fortalecer esas propuestas. 
Mediante nuestra participación en el Espacio de Cooperación para la Paz (ref. sinergias), queremos 
sensibilizar a la UE y otros donantes en ese sentido. 

3 Las „propuestas de paz” son diversas. Algunas tienen referencia directa a los acuerdos de paz (Zonas 
de reserva campesina, agenda de paz de las mujeres), otras son propuestas de las comunidades y 
organizaciones rurales orientadas a poder permanecer en sus territorios en condición de vida digna 
(iniciativas de economía propia basadas en la agro-ecología, territorios agro-alimentarios, planes de 
vida de las comunidades, etc.). El concepto de paz que tienen las comunidades implica que se 
atiendan los problemas estructurales del país y en particular del campo, de desigualdad, marginación, 
violencia e injusticia. Va mucho más allá que el cese de hostilidades y acciones bélicas. No 
necesariamente coincide con la visión que tiene el Estado. Queremos que las comunidades tengan 
una voz más fuerte en decisiones sobre su propio futuro. Sabiendo que el gobierno ya tiene 
elaboradas sus propuestas y las FARC también van a tener las suyas, el riesgo es grande que las 
organizaciones sociales en los territorios no tengan propuestas lo suficiente elaboradas o 
consensuadas para poder influir en las decisiones. Queremos contribuir a disminuir este riesgo.  
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Las propuestas de paz son experiencias e iniciativas tanto en proyección como en marcha, ya 
avanzadas en diferentes niveles. Se da continuidad a procesos ya apoyados durante el programa 
2014-2016, para los que el contexto actual ofrece una oportunidad para fortalecer y realizarlas. Al 
tiempo, estas iniciativas son una contribución real a la construcción de la paz. 

4 En los próximos años, los conflictos entre los diferentes sectores étnicos y organizativos que viven en 
las áreas rurales se pueden incrementar, por la llegada a estos territorios de nuevos actores y nuevas 
propuestas políticas, económicas y sociales, que pueden dividir más a las comunidades. En este 
contexto, propuestas concertadas tienen más probabilidad de ser tomadas en cuenta. Los diálogos 
interétnicos e interculturales también contribuyen a la paz en lo concreto, ayudan a generar una 
cultura de transformación no violenta de conflictos. El programa Broederlijk Delen 2014-2016 avanzó 
en crear condiciones y un ambiente de confianza entre los diferentes sectores, en reunir y sentar 
sectores en conflicto alrededor de metas comunes (ej. minería). 

5 Hace falta un mayor conocimiento en las comunidades rurales sobre la situación, los derechos de 
otros grupos poblacionales, y en ocasiones persisten estereotipos y desconfianza. En particular, los 
campesinos tienen una situación desventajosa en términos de reconocimiento de derechos, con 
respecto a las comunidades indígenas y  afrocolombianas. Avanzar en esto es necesario para poder 
dialogar en situaciones de equidad entre los grupos y construir propuestas que mejoren las 
condiciones de todos los sectores. También se busca que el Estado reconozca esos derechos pero 
además es clave un reconocimiento mutuo entre los diferentes sectores. 

6 La socialización crítica implica dar elementos a las organizaciones: desafíos, implicaciones de los 
acuerdos de paz y  de su implementación, de acuerdo a la realidad de cada territorio. Saber 
interpretar y contextualizar, entender que a través de la implementación todos los actores que 
intervienen en el proceso tratan de avanzar sus intereses propios. Animar la participación, porque hay 
bastante apatía y desconfianza (debido a las falencias que ha tenido históricamente el Estado en estos 
territorios); identificar mecanismos, nuevas oportunidades para incidir en el proceso. 

7 Se trata de decisiones judiciales a nivel local, nacional (ejemplo: Corte Constitucional) e internacional 
(ejemplo: CIDH). Ejemplos: sentencias que protegen áreas vulnerables como páramos o cuencas, que 
afirman el derecho a la consulta, etc. Las decisiones políticas también se pueden dar en distintos 
niveles: desde políticas de gobierno, a resoluciones de alcaldías o gobernaciones que ponen límites a 
proyectos extractivos. En el caso de Córdoba, se pone un énfasis en la titulación de tierra a 
comunidades víctimas del conflicto, desplazadas, y/o que nunca han recibido una garantía sobre sus 
tierras en medio del conflicto armado. 
 
En Colombia, suele haber un marco legal y jurisprudencial que favorecen los derechos, pero que falla 
al momento de aplicarse, por la influencia de los sectores económicamente poderosos. Es una base 
que permite proyectar logros concretos, siempre y cuando haya organizaciones fuertes con 
estrategias integrales. 

8 En cada región hay una coparte especializada que da formación, seguimiento y asesoría a los casos y 
hace el litigio (CAJAR en Cauca, PAS en Córdoba). Los facilitadores jurídicos son líderes comunitarios, 
mujeres y hombres, que manejan herramientas jurídicas básicas y son capaces de tener una visión 
integral de las estrategias de defensa de sus derechos. Pueden articular las distintas estrategias 
(jurídicas, ambientales, organizativas). Actúan como referentes locales para las acciones legales. 

9 Las estrategias jurídicas y de incidencia a menudo se complementan y refuerzan entre ellas. Desde 
nuestra experiencia y la de nuestras copartes especializadas en incidencia, es recomendable combinar 
ambas en un mismo caso, en distintos niveles y momentos. Esto se tiene que hacer en estrecha 
coordinación entre quienes acompañan y asesoran la estrategia jurídica, y los sujetos de derecho 
(comunidades, víctimas, organizaciones). 

10 Los mecanismos de control territorial han surgido como respuesta a la presencia precaria del Estado 
en áreas rurales, su relación privilegiada con élites económicas que tienen un gran poder económico y 
político local, y su falta de apoyo para comunidades pobres. Además, por la presencia de diferentes 
poderes, incluso armados, en los territorios. La guardia indígena ha tenido un rol pionero en ese 
aspecto, reconocido a nivel internacional; se basa en la acción organizada no violenta, y derechos 
colectivos y territoriales reconocidos en la Constitución y convenios internacionales. Por ejemplo, la 
guardia indígena en el Cauca protege los territorios contra los actores armados, cultivos de uso ilícito 
y la minería ilegal.  
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Hay interés y experiencias pilotas, desde las comunidades campesinas y afrocolombianas, para 
desarrollar modelos propios para proteger sus territorios. Otro mecanismo de control territorial que 
se quiere desarrollar son comités comunitarios ambientales que hagan monitoreo a la calidad del 
agua y los recursos naturales y las intervenciones de proyectos económicos en los territorios. 

11 Los recorridos son una estrategia de la comunidad para conocer mejor sus territorios, tanto lo que 
tienen como las amenazas externas. Sirven para observar y documentar las afectaciones ambientales 
(también aquellas relacionadas con prácticas dañinas para el medioambiente de las propias 
comunidades), y sensibilizar a la población.  
Alimentan tanto acciones legales como productos de difusión, y los mecanismos de control territorial 
juegan un papel protagónico donde existen. 

12 Los territorios son la base material para las propuestas de paz. La paz no puede ser un concepto 
abstracto, sino que se vuelve tangible y se concretiza en los territorios. Las causas del conflicto 
armado en Colombia, están muy vinculadas con el control sobre los territorios. Y se prevé un aumento 
de inversiones extranjeras de tipo extractivo en territorios hasta ahora vedados por el conflicto 
armado. 
 
Las propuestas de paz, los planes de vida, a su vez dan legitimidad a las comunidades y organizaciones 
para defender sus territorios. 
Las capacidades de transformación de conflictos, de diálogo entre los sectores y de negociación con 
actores externos (Estado, empresas), también son válidas para las estrategias de protección territorial. 

13 Los antecedentes indican que trabajar en defensa de los DDHH, de los territorios y del medio 
ambiente requiere un trabajo de protección a defensores (líderes comunitarios, activistas 
ambientales, mujeres líderes). La mayoría de violaciones de derechos y violencia, se da en zonas con 
actividades extractivas y en el marco de conflictos territoriales. Nuestras copartes y grupos meta han 
sido víctimas de numerosos atentados y acciones de violencia. Si bien se espera que las acciones 
bélicas sigan disminuyendo, las acciones contra defensores territoriales se han incrementado, y todo 
indica que en los próximos años, seguirán aumentando. Por eso, creemos que un trabajo en 
protección ayuda a generar mejores condiciones para avanzar hacia los resultados 1 a 5.  
 
Broederlijk Denle  tiene experiencia en el tema de seguridad y protección, ha iniciado procesos de 
fortalecimiento de capacidades de autoprotección y tendrá a partir de 2017 un proyecto andino en 
este tema (fondos IEDDH de la UE, ver siguiente punto) que permitirá complementar lo que está 
planteado en este programa. 
 
La participación en la implementación de los acuerdos de paz, también incluye una veeduría de la 
situación de garantías para los DDHH. Nuestras copartes en Córdoba y Cauca aportarán con 
información y registros de casos, al mecanismo de veeduría oficial conformado por Naciones Unidas, 
el gobierno colombiano y las FARC. 

14 En la intervención de CINEP en Córdoba, y en el proyecto IEDDH
1
 sobre defensores que lidera 

Broederlijk Delen en el periodo 2017-2019, se incluye un fondo de protección. El programa busca 
articular esos instrumentos con otros existentes, y facilitar el acceso de copartes y grupos meta a 
ellos. 

15 El contexto actual y de los próximos años, genera nuevos desafíos para las organizaciones sociales y 
comunitarias: una oferta desde el Estado y otros actores incluyendo recursos pero no necesariamente 
en las líneas ni con el enfoque que esperan las organizaciones, aumentando el riesgo de cooptación y 
división interna; la llegada a los territorios de nuevos actores de todo tipo (multinacionales, nuevas 
organizaciones sociales, la nueva organización social y política de las FARC-EP, etc.); posible 
recrudecimiento de violencia focalizada en ciertos territorios por la permanencia de actores armados 
(ELN, grupos paramilitares y de narcotráfico) y el cambio en los equilibrios de poder. Es necesario 
fortalecer capacidades internas en las organizaciones, para enfrentar mejor esa situación, además de 
las otras capacidades específicas que se mencionan en otras partes del esquema (técnicas de 
negociación, resolución de conflictos, formación ambiental y jurídica). 
 
Las estrategias de incidencia y defensa de derechos, la construcción de alianzas nuevas, y en algunos 
casos la proyección hacia nuevas apuestas de vida después del desplazamiento forzado y del 

                                                                 
1
 Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos 
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agotamiento producido por el conflicto armado (por ejemplo en Córdoba) requieren un rol activo de 
los jóvenes. En el GTT de Córdoba, se ha definido que la comunicación es una estrategia concreta para 
fortalecer su rol en la organización.  
 
Por otra parte, creemos que la participación más activa de las mujeres en las organizaciones, ayuda a 
conocer mejor los territorios, las amenazas y afectaciones que sufren. También, a visibilizar los 
impactos y las violaciones de derechos causados por el conflicto armado y por el extractivismo, y a 
reconocer el rol importante que ellas juegan en el cuidado de la vida y de los territorios. En momentos 
de crisis, las mujeres suelen ser más resilientes, pero factores propios del patriarcado social y familiar 
y la misma violencia contra las mujeres, no siempre permiten que ellas puedan participar a nivel 
comunitario y aportar a los procesos organizativos.  
 
Por lo tanto, fortalecer la participación de las mujeres, entre otros a través de herramientas 
psicosociales y de autocuidado, contribuye a generar estrategias más integrales y eficaces.  
Hay avances en la construcción de agendas propias de las mujeres y de los jóvenes. En el siguiente 
periodo estas agendas tienen que posicionarse dentro de sus organizaciones, y ser parte de las 
propuestas que éstas plantean al gobierno y otros actores. 
 
Todas las estrategias del programa requieren un acompañamiento cercano y comprometido. Un 
criterio para escoger las copartes con un perfil de acompañante (CINEP, CORSOC, PAS, CIJP, CAJAR, 
CENSAT) es el compromiso y también la capacidad de acompañar sin ponerse en lugar de las 
comunidades. Consideramos un acompañamiento apropiado aquel que brinda la suficiente presencia, 
que es cercana, y es capaz de dar confianza a las comunidades sobre sus propias capacidades en lugar 
de volverlas dependientes. Además, es un acompañamiento que transfiere conocimientos, que 
capacita, en diálogo con los saberes existentes en la comunidad y que sabe dónde encontrar las 
competencias más especializadas cuando no las poseen. 

16 El valor agregado que juega Broederlijk Delen a través de este programa está en su modelo de 
intervención por “programas regionales” y su red de alianzas internacionales para la incidencia e 
intercambios de experiencias. Desde 2012 en Colombia, Broederlijk Delen trabaja con programas 
regionales participativos, en los que varios actores locales y nacionales analizan conjuntamente las 
problemáticas, definen estrategias colectivas que complementan y refuercen las líneas de trabajo que 
cada uno desarrolló en su zona de influencia y especialidad temática y/o poblacional. Por ejemplo en 
el Cauca la presencia de una organización social indígena (CRIC) con gran representatividad de este 
sector, una organización ambientalista experta en el tema de minería (CENSAT), y una organización 
feminista que trabaja sobre los derechos y la participación de las mujeres (Comunitar) permite 
reforzar a través de estrategias colectivas concretas, los procesos sectoriales o temáticos de cada uno, 
dando mayor integralidad a las intervenciones.   
 
A través de este modelo de intervención, Broederlijk Delen juega un papel activo, no para imponer 
temas de agenda, sino para proponer espacios de encuentro y diálogo, traer experiencias de otras 
regiones o países de la región andina, y nuevas propuestas metodológicas. El trabajo articulado de 
Broederlijk Delen en Perú, Bolivia y Colombia, con temáticas similares, permite aprovechar 
experiencias emblemáticas de cada país, a través de intercambios de personas, ideas y productos 
concretos. 

17 El proceso de paz genera (temporalmente) una mayor atención para Colombia a nivel internacional y 
oportunidades para la incidencia. En este campo de acción, Broederlijk Delen cuenta con redes en 
Colombia (ECP), Latinoamérica (OCMAL) y Europa (OIDHACO, CIDSE, CBC) y una experiencia que será 
puesta al servicio de los objetivos del programa. Algunos de los temas para la incidencia internacional 
son: la toma en consideración de la sociedad civil colombiana en las políticas de cooperación hacia 
Colombia, la vigilancia internacional en cuanto a la situación de derechos humanos en el país (con el 
riesgo que disminuye esta vigilancia después de los acuerdos de paz) y a una aplicación completa de 
los acuerdos de paz, un mayor control por los países europeos del accionar de sus empresas en 
Colombia, entre otros. 
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5. K12 COLOMBIA – ANALISIS DE RIESGO 
 
Aquí se aplica la política de riesgos general de Broederlijk Delen wordt hier toegepast op het partnerland. Damos (de izquierda a derecha) el análisis de los riesgos, las medidas de 
gestión de los riesgos y el seguimiento. Para la evaluación de los riesgos antes y después de la aplicación de las medidas de gestión, asignamos un valor en una escala de 10 a la 
probabilidad (PR) y al impacto (IM), y en una escala de 100 al nivel de riesgo (NIV), como producto de la probabilidad y del impacto. Nos limitamos a los factores externos que son 
riesgos prominentes en el país.  

  Estimación 
antes de 
medidas 

 Estimación 
después de  

medidas 

 

Nr Riesgos PR IM NIV Medidad de gestión PR IM NIV Responsable y tipo de seguimiento 

  RIESGO FINANCIERO                 

1 Riesgo de financiamiento:  
El retiro de donantes en los últimos años, hace 
más difícil para las copartes cubrir sus 
necesidades y gastos institucionales, lo cual 
puede tener consecuencias para las 
intervenciones financiadas por BD.  

7 8 56 Intensificar la coordinación con otros 
donantes que siguen apostando por 
Colombia. Facilitar reflexión interna, 
colaboración entre organizaciones de la 
sociedad civil colombiana para trabajar de 
manera más eficiente,  y explorar otras 
fuentes de ingresos (propios). Facilitar o 
buscar junto con las copartes, acceso a 
fondos de la UE o parecidos.  

6 6 36 representante local (RL)  
Coordinación frecuente con otros donantes en 
Colombia 
 
responsable de programas (RP).  
Coordinación con otros donantes y redes 
europeas  

2 Riesgo que los fondos recibidos no sean 
justificados o administrados correctamente, 
como consecuencia de una gestión y control 
interno deficientes de copartes (riesgo que esto 
se pueda dar en por lo menos una coparte) 

3 4 12 Fortalecer mecanismos de control oportunos 
y frecuentes, para detectar debilidades. Los 
riesgos se identifican y explicitan en el 
presupuesto anual. Seguimiento cercano a 
estas copartes.  

2 3 6 Administración en Bruselas, en coordinación con 
RL 
Cada año, a la hora de aprobar el proyecto. 
Control intermedio (luego de 6 meses) 

  RIESGO DE IMPLEMENTACION                 

3 Riesgo de implementación por BD: la 
complejidad creciente de la dinámica de 
programas, por causas internas y externas, 
genera una sobrecarga de trabajo para 
coaboradores de BD y de las copartes, y por ende 
afecta la calidad del trabajo.  

6 5 30 Planificación conjunta y realista de las 
acciones colectivas. Los programas regionales 
parten de dinámicas y se articulan con 
espacios existentes. Limitar la cantidad de 
copartes. 

5 5 25 RL en diálogo con RP 
Evaluación a comienzo del programa, luego 
anualmente 

4 Riesgo de implementación por copartes: 
tensiones y competencia entre copartes, por 
ejemplo por conflictos interétnicos, o por 
diferencias políticas, pueden afectar la 
disponibilidad para colaborar y coordinar dentro 
de los programas regionales.   

5 7 35 Mantener relaciones de confianza en los 
programas, con diálogo franco y 
transparente con y entre las copartes. Buscar 
nuevas formas de dinamizar  

4 6 24 RL, coordina con RP 
Diálogo permanente con copartes 

  RIESGO DE SEGURIDAD                 

5 Riesgo de seguridad colaboradores BD: la 3 7 21 BD tiene una política de seguridad, con 2 5 10 RL con RP 



K12 Colombia, pagina 17 
 

situación general y sociopolítica, y/o conflictos 
armados o violentos en un país generar riesgos 
para colaboradores de BD. También riesgos de 
delincuencia común, especialmente durante 
viajes de campo.  

protocolos que prevén distintas situaciones y 
escenarios. Fortalecer relaciones con 
instituciones públicas, y a nivel local el 
conocimiento del contexto local por las 
copartes y los grupos meta.  

Dirección: en caso de crisis 
Aplicación y actualización de protocolos 
Informes de incidentes de seguridad 
trimestrales 

6 Riesgo de seguridad para colaboradores de 
copartes y grupos meta: en periodos de conflicto 
agravado, se pone en peligro la seguridad del 
personal durante visitas de campo. 

6 8 48 Se interrumpe temporalmente el trabajo de 
campo; se aceptan retrasos en la 
planificación/ 
implementación de los resultados. Aplicación 
de protocolos de protección por copartes. 
Alertar a actores internacionales pertinentes 
(embajadas, otros donantes, …).  

4 7 28 RL con RP 
Coordinación con Defensoría, OACNUDH  
Evaluación trimestral de situación de seguridad 

  RIESGOS AMBIENTALES Y PARA AGRICULTURA                 

7 Sequías, cambio climático, plagas u otros 
fenómenos naturales pueden poner en peligro la 
realización de propuestas productivas (agro-
ecología, …)  

6 7 42 El programa promueve técnicas agro-
ecológicas, gestión social del agua y 
territorio, que aumentan la resiliencia del 
sistema contra el cambio climático 

6 5 30 RL con las copartes 
Al comienzo del programa, monitoreo anual 

  RIESGOS DE COYUNTURA POLITICA                 

8 Los acuerdos de paz son rechazados por la 
población colombiana en el plebiscito 

2 8 16 Tanto sus copartes como BD harían un fuerte 
trabajo de incidencia para evitar un regreso a 
la guerra entre gobierno y FARC y para 
mantener lo esencial de los acuerdos 

2 5 10 RL y RP 
Oficial de incidencia de BD Bruselas  
Análisis oportuno, en función a la coyuntura 
luego del plebiscito 

9 Una proporción importante de la población 
colombiana se expresa en contra de los acuerdos 
de paz y/o el Centro Democrático uribista gana 
las elecciones presidenciales de 2018 

3 7 21 Sería un contexto más desfavorable, pero las 
estrategias del programa seguirían siendo 
válidas 

3 5 15 idem 
Revisión oportuna de las estrategias 



K12 Colombia, pagina 18 
 

6. K12 COLOMBIA - OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
6.1 K12 COLOMBIA – Ficha del objetivo específico 
 

objetivo 
especifico 

10 comunidades rurales y de víctimas de Córdoba y 62 comunidades campesinas, indígenas 
y afrocolombianas del Cauca permanecen en sus territorios donde afianzan sus planes de 
vida digna 

doelstelling 10 rurale gemeenschappen en van slachtoffers van het conflict in Córdoba, en 62 boeren-, 
inheemse en afrocolombiaanse gemeenschappen in Cauca blijven in hun territoria en 
verzekeren hun plannen voor waardig leven 

IATI identifier BE-BCE_KBO-0418088113-K12_COLOMBIA 

país COLOMBIA No hay MEC, sí ACC 

áreas de 
intervención  
  
  
  
  

NACIONAL 
Copartes: CAJAR, CENSAT, EP 

CAUCA 
Copartes: AMCC, CIJP, COMUNITAR, CRIC, FUNDECIMA/RVDDHH, UOAFROC 

CORDOBA 
Copartes: ASPROCIG, CINEP, CORSOC, PAS 

localización nivel 
subnacional 1 

nivel 
subnacional 2 

nivel subnacional 3 Nivel comunal 

REGION CAUCA Cauca 
  
  

Norte del Cauca Buenos Aires, Suarez, 
Santander de Q., Toribío 
, Corinto, Jámbalo, 
Miranda 

12 cabildos indígenas y 2 
Consejos Comunitarios 
afro

2
 

Centro del 
Cauca 

Cajibio, Sotará, Timbio, 
Morales, Piendamó, 
Silvia, Inzá 

12 cabildos indígenas, 2 
Consejos Comunitarios afro 
y 6 comunidades  

Sur del Cauca 
(Macizo) 

La Sierra, Patía, 
Almaguer, Bolívar, 
Mercaderes, Santa Rosa 

12 cabildos indígenas, 2 
Consejos Comunitarios afro 
y 14 comunidades 
campesinas 

REGION 
CORDOBA 

Córdoba 
  
  

Norte (Bajo 
Sinú) 

Lorica, Purisima, San 
Andres de Sotaventa 

3 comunidades 

Centro (Medio 
Sinú) 

Monteria 5 comunidades 

Sur (Alto Sinú) Tierralta, Montelibano, 
San José de Uré 

5 comunidades 

NACIONAL Antioquia   Támesis, Caramanta, 
Pueblorrico 

10 comunidades 

Zona Centro 
(Tolima, Huila, 
Meta) 

  Ibagué, Cajamarca, 
Puerto Gaitan, 
Villavicencio, Garzón, 
Pitalito  

6 comunidades 

grupo meta Comunidades rurales campesinas (mestizas), indígenas y afrocolombianas de los 
departamentos de Cauca y Córdoba. Comunidades víctimas del conflicto y desplazadas en 
Córdoba. Mujeres líderes comunitarias y mujeres víctimas de la violencia. Jóvenes rurales. 

beneficiarios Grupo meta directa: 3.000 personas (1.400 mujeres y 1.600 hombres).  
Grupo meta indirecta: aproximadamente 270.000 personas. En la medida que las copartes 
llegan a contribuir a cambios políticos significativos, el grupo meta indirecta es mas grande. 

interacción Este objetivo específico es implementado por Broederlijk Delen. La interaccón con Studio 
Globo tiene que ver con la interacción general entre la sección Bélgica y la sección Países 
socios (ver introducción de este programa) 

                                                                 
2
 En estos 6 Consejos comunitarios en Cauca trabaja UOAFROC. A partir del 2018 la intervención en estas zonas 

será menos directa, aunque pueden vincularse con el programa a través del trabajo colectivo. 
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gastos 
operacionales 

1.526.650,21 EUR 

policy markers 
  
  
  
  
  

medio ambiente 2 buen gobierno 1 

desertificación 0 salud madre y niño 0 

biodiversidad 1 VIH/SIDA 0 

adaptación cambio de 
clima 

1 derechos del niño 0 

mitigación cambio de 
clima 

0 desarrollo comercial 0 

genero 1     
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6.2 K12 COLOMBIA – Descripción de los resultados 
 

  linea 
de 
base 

fin 
2019 

fin 2021 fuentes de verificación 

META ESTRATEGICO MEC 

  

  

  

OBJECTIVO SPECIFICO K12 COLOMBIA 

10 organizaciones rurales y de víctimas de Córdoba y 62 comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas 
del Cauca permanecen en sus territorios donde afianzan sus planes de vida digna y participan en la construcción 
de la paz 

Indicator 1. N° de comunidades con mayores 
garantías jurídicas para la permanencia en su 
territorio 

0 15 
 

20 Informes de copartes, Matriz de 
seguimiento 

Indicator 2. N° de comunidades con un 
mecanismo de control territorial y ambiental 
frente a amenazas externas 

30 40 
 

45 Informes de copartes, Matriz de 
seguimiento 

Indicator 3. N° de líderes comunitarios, en 
particular de mujeres, que participan en espacios 
de diálogos y negociación para la 
implementación de los acuerdos de paz 

0 68  
(30 
mujeres
) 

80 
(40 
mujeres) 

Informes de copartes, Matriz de 
seguimiento 

RESULTADO 1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE COMUNIDADES RURALES 

10 organizaciones rurales de Córdoba y 62 comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas del Cauca 
han elaborado y fortalecido propuestas de paz concertadas desde sus territorios 

ACTORES:  AMCC, CRIC, UOAFROC, FUNDECIMA/RVDDHH, COMUNITAR, CIJP, CORSOC, ASPROCIG, CINEP 

Indicator 1. N° de propuestas de paz que se han 
fortalecido  

0 7 9 Informes de copartes. Matriz de 
seguimiento. 

Indicator 2. N° de acuerdos territoriales que se 
han consolidado 

0 6 7 Informes de copartes.. Matriz de 
seguimiento. 

Indicator 3. N° de familias desarrollando agro-
eco sistemas que impactan positivamente en su 
situación económica, alimentaria o ambiental 

0 115 130 Informes de copartes. Matrices 
de seguimiento. 

RESULTADO 2 INCIDENCIA PARA LA PAZ 

Las propuestas de paz de las 10 organizaciones rurales de Córdoba y las 62 comunidades indigenas, 
afrocolombianas y campesinas del Cauca son tomadas en cuenta en el marco de la implementación de los 
acuerdos de paz  

ACTORES: AMCC, CRIC, UOAFROC, RVDDHH, COMUNITAR, CIJP, CINEP, PAS, CORSOC, ASPROCIG 

Indicador 1. N° de propuestas de paz recogidas 
(promovidas, reconocidas, aprobadas, 
financiadas, etc.) por el Estado  

0 8 10 Informe de copartes y matriz de 
seguimiento  

RESULTADO 3 MECANISMOS DE CONTROL TERRITORIAL 

Comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas del Cauca han creado y fortalecido mecanismos 
comunitarios de control territorial 

ACTORES:  CRIC, UOAFROC, RVDDHH, CENSAT, MCC 

Indicador 1. N° de comunidades con un 
mecanismo de control territorial fortalecido 

0 26 33 Informes de copartes, matriz de 
seguimiento 

RESULTADO 4 AMENAZAS DEL EXTRACTIVISMO 

5 comunidades de Córdoba y 10 comunidades del Cauca, afectadas por minería, proyectos petroleros e 
hidroeléctricas conocen, han documentado y visibilizado las amenazas a sus territorios 

ACTORES: CENSAT, PAS, CINEP, CRIC,  UOAFROC, CIJP, RVDDHH, COMUNITAR, CAJAR, CINEP, PAS 

Indicador 1. N° de casos de afectación ambiental 
y social por actividades extractivas 
documentados de manera participativa  

0 10 14 Informes de copartes, matriz de 
seguimiento 
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Indicator 2. N° de productos comunicativos 
sobre afectaciones ambientales y sociales 
elaborados y difundidos  

0 5 8 Informes de copartes, matriz de 
seguimiento, links a los 
productos. 

RESULTADO 5 INCIDENCIA POLITICA 

Las copartes del programa logran decisiones políticas y judiciales favorables, en los ámbitos regionales, nacional 
e internacional, para la titulación de tierras de 10 comunidades de Córdoba y la protección de los territorios de 
comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas frente a proyectos extractivos en Cauca y Córdoba 

ACTORES: PAS, CAJAR, CIJP, Comunitar, CRIC 

Indicador 1. N° de decisiones de instancias 
judiciales y políticas que protegen derechos 
territoriales frente a proyectos extractivos 

0 5 8 Informes de copartes, matriz de 
seguimiento 

Indicador 2. N° de predios del GTT con título o 
soluciones legales en Córdoba 

1 6 8 
 

Informes de copartes, matriz de 
seguimiento 

RESULTADO 6 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

Líderes hombres y mujeres de 10 organizaciones rurales de Córdoba y de 62 comunidades rurales del Cauca, 
que defienden sus derechos territoriales, aplican estrategias de protección y auto protección 

ACTORES: PAS, CINEP, CAJAR, RVDDHH, , CIJP, Comunitar, CRIC 

Indicador 1. N° de acciones de denuncia y 
solidaridad (nacional o internacional) con 
defensores en situaciones de riesgo o amenaza, 
que generan acciones de las autoridades para 
atender la situación. 

0 12 20 Matriz de seguimiento 

Indicador 2. N° de mujeres que, haciendo parte 
de procesos de defensa de derechos 
territoriales, cuentan con herramientas 
psicosociales y de autocuidado, para enfrentar 
situaciones de riesgo. 

0 60 70 Informes de copartes, Matriz de 
seguimiento 

RESULTADO 7 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 

10 organizaciones rurales de Córdoba y 62 comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas del Cauca 
han fortalecido sus organizaciones, con mayor participación de mujeres y jóvenes 

ACTORES:  CINEP, CRIC, UOAFROC, MCC, RVDDHH, CORSOC, ASPROCIG, PAS, CIJP 

Indicador 1. N° de mujeres víctimas de violencia 
que han recibido atención psicosocial 

0 50 50 Informes anuales de copartes y 
matriz de seguimiento 

Indicador 2. N° de comunidades que han 
recibido un acompañamiento organizativo 
estratégico (incluyendo formación, visitas de 
seguimiento y generación de alianzas) 

por 
deter
minar 

45 60 
 

Informes anuales de copartes y 
matriz de seguimiento 

Indicador 3. N° de jóvenes que asumen nuevas 
responsabilidades en su organización 

0 14 20 Informes anuales de copartes, 
matriz de seguimiento 

RESULTADO 8 ACCION COLECTIVA Y SINERGIAS 

El programa aporta a las copartes capacidad de acción colectiva, nuevos conocimientos y metodologías y 
alianzas 

ACTORES: Todas las copartes, y otros actores 

Indicador 1. N° de procesos de articulación 
existentes en Cauca y Córdoba que mejoran su 
autonomía 

0 7 11 Informes de copartes y análisis 
colectivo en encuentros de 
copartes, matriz de seguimiento 

Indicador 2. N° de aliados externos que 
contribuyen a los objetivos del programa 

por 
definir 

18 20 Informes copartes y análisis 
colectivo en encuentros de 
copartes, matriz de seguimiento 

CONDICIONES PREVIAS 

El programa se ha preparado con las organizaciones copartes, y ha sido validado y precisado en talleres de 
consulta zonales con la participación del grupo meta. Los dos programas regionales tienen mecanismos y 
espacios de diálogo con las copartes (bilateral y colectivo), que son operativos. Hay una práctica de 
coordinación y colaboración, y se ha construido confianza entre las copartes. También se han construido 
relaciones con otros actores y aliados, que son relevantes para la obtención de los resultados.   

TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 
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ACCIONES COLECTIVAS Y SINERGIAS ENTRE COPARTES 
-Talleres colectivos regionales 
-Recorridos territoriales de verificación 
-Acciones de incidencia, informes 
-Elaboración de material pedagógico 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE COPARTES 
- Protección contra criminalización y amenazas contra la seguridad. Incluye formación en seguridad digital 
- Capacidades metodológicas de copartes: para sistematizar, la investigación participativa, la transformación 
creativa de los conflictos, la negociación, técnicas participativas de trabajo con grupos. 
- Capacidades técnicas en el monitoreo ambiental de aguas y suelos 
- Intercambios entre copartes de las dos regiones, con otros procesos en Colombia, y a nivel andino. De esta 
manera damos continuidad a una dinámica fortalecida y consolidada en el programa anterior.  
- Conocimiento crítico de los acuerdos de paz entre FARC y gobierno y de los mecanismos de participación y 
veeduría 

DEFENSA DE DERECHOS E INCIDENCIA 
-Uso de herramientas y procedimientos jurídicos 
- Fortalecimiento de mecanismos de control y protección del territorio, que ya existen en distintos grados. Por 
ejemplo, la Guardia Indígena del CRIC en Cauca, es un ejemplo que inspira a otras organizaciones.  
- Participación en espacios de diálogo y concertación para la implementación de los acuerdos de paz 
- Reuniones con funcionarios del gobierno nacional y autoridades regionales y locales 
- Reuniones con representantes de la comunidad internacional para que incidan en las autoridades 
colombianas. 

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE LOS GRUPOS META 
- Asambleas comunitarias, acompañamiento y asesoría para fortalecer las estructuras de base 
- Formación, talleres, charlas de sensibilización en derechos, políticas públicas, temas territoriales y 
construcción de paz.  
- Formación técnica y acompañamiento para acciones de vigilancia ambiental, calidad de aguas y suelos. 
- Relacionamiento de las comunidades con aliados y acompañamiento para la incidencia política local (por 
ejemplo: planes de desarrollo municipal). 
- Acompañamiento a grupos de jóvenes, con técnicas y metodologías adaptadas, uso de tecnologías para la 
comunicación, formación en comunicación 
- Apoyo y sensibilización a mujeres para que tengan la capacidad de participar en condición de equidad en las 
organizaciones, lo que implica un trabajo “entre mujeres” para analizar las distintas discriminaciones, trabajar 
su autoestima y elaborar propuestas.  
- Sensibilización a hombres y adultos sobre la importancia de la participación de mujeres y jóvenes 
- Intercambios de experiencias juveniles 
- Encuentros de mujeres 

MEJORES CONDICIONES DE VIDA PARA LOS GRUPOS META 
- El primer eje del programa apunta a reforzar agendas de paz territorial. Eso incluye iniciativas, propuestas y 
agendas locales que mejoren la calidad de vida de la población local. En Córdoba, se busca fortalecer agro-
ecosistemas familiares en comunidades de víctimas del conflicto armado, para mejorar la soberanía alimentaria.  
- En el Cauca, se busca consolidar un sistema de economía propia y soberanía alimentaria en Cajibío, basado en 
iniciativas agro-ecológicas y solidarias, redes de comercio local. 
- En general estas iniciativas serán reforzadas por acciones de incidencia para que el Estado colombiano asuma 
una mayor responsabilidad en promover programas productivos sostenibles y que respondan a la vocación y 
apuestas de las comunidades rurales. 

 
 



K12 Colombia, pagina 23 
 

6.3 K12 COLOMBIA – TABEL 4 GASTOS OPERACIONALES 
 

1. PARTNERS

Investering         1.800,00            896,00            896,00            800,00            500,00              4.892,00 

Werking     113.400,00     123.053,00     123.872,00     107.019,00     104.819,00         572.163,00 

Personeel       96.300,00     104.051,00     105.232,00       92.181,00       79.681,00         477.445,00 

Totaal  211.500,00  228.000,00  230.000,00  200.000,00  185.000,00      1.054.500,00 

2,SAMENWERKINGEN

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal                   -                     -                     -                     -                     -                            -   

3. LOKAAL KANTOOR

Investering         1.000,00         1.000,00                    -                      -                      -                2.000,00 

Werking       37.523,00       40.415,00       45.052,00       38.170,00       39.310,21         200.470,21 

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal     38.523,00     41.415,00     45.052,00     38.170,00     39.310,21         202.470,21 

4. HOOFDZETEL

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -           8.000,00                    -           8.000,00                    -              16.000,00 

Personeel       53.040,00       49.440,00       49.920,00       50.400,00       50.880,00         253.680,00 

Totaal     53.040,00     57.440,00     49.920,00     58.400,00     50.880,00         269.680,00 

TOTAAL OK

Investering         2.800,00         1.896,00            896,00            800,00            500,00              6.892,00 

Werking     150.923,00     171.468,00     168.924,00     153.189,00     144.129,21         788.633,21 

Personeel     149.340,00     153.491,00     155.152,00     142.581,00     130.561,00         731.125,00 

Totaal  303.063,00  326.855,00  324.972,00  296.570,00  275.190,21      1.526.650,21 

totaal K12P01 

CCAJAR
      50.000,00       55.000,00       55.000,00       45.000,00       40.000,00         245.000,00 

totaal K12P02 

CENSAT
      50.000,00       55.000,00       55.000,00       45.000,00       40.000,00         245.000,00 

totaal K11P03 CIJP                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

totaal K12P04 CINEP       50.000,00       55.000,00       55.000,00       45.000,00       40.000,00         245.000,00 

totaal K12P05 CRIC                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

totaal K12P06 

FUNDECIMA
      61.500,00       63.000,00       65.000,00       65.000,00       65.000,00         319.500,00 

                         -   

                         -   

                         -   

                         -   

Total Partners :  211.500,00  228.000,00  230.000,00  200.000,00  185.000,00      1.054.500,00 

Total samenwerking 

1

totaal 

samenwerkingen

Investering       2.800,00       1.896,00          896,00          800,00          500,00              6.892,00 

Werking  150.923,00  171.468,00  168.924,00  153.189,00  144.129,21         788.633,21 

Personeel  149.340,00  153.491,00  155.152,00  142.581,00  130.561,00         731.125,00 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 303.063,00        326.855,00        324.972,00        296.570,00        275.190,21        1.526.650,21              

Investering

Werking

Personeel

Totaal STUDIO GLOBO

2017 2018 2019 2020 2021  Algemeen Totaal 

Operationele kosten Broederlijk Delen

Partners

Samenwerkingen

 PROGRAMMA KOMYUNITI NIET -GSK COLOMBIA  K12 Colombia  - BROEDERLIJK DELEN

 PROGRAMMA KOMYUNITI NIET -GSK COLOMBIA  K12 Colombia  - STUDIO GLOBO
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6.4 K12 COLOMBIA – Motivación de cara a los criterios de la OCDE 
 
6.4.1 K12 COLOMBIA – Descripción de la pertinencia 
 
El programa se adhiere a la ley de la cooperación internacional, más concretamente al artículo 3: 
“De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft de duurzame menselijke ontwikkeling als algemene 
doelstelling en onderneemt daartoe acties die bijdragen tot duurzame en inclusieve economische groei voor 
een verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in de ontwikkelingslanden en tot hun sociaal-
economische en sociaal-culturele ontwikkeling, teneinde de armoede, uitsluiting en ongelijkheid uit te bannen. 
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking beoogt in dit kader eveneens de capaciteit van de partners inzake 
ontwikkeling op alle niveaus te versterken”. El programa contribuye al tema prioritario del fortalecimiento de la 
sociedad (Artículo 11 § 1).  
 
Las prioridades del programa en Colombia responden a un momento histórico en el país: luego de más de 60 
años de conflicto armado entre el Estado y la guerrilla de las FARC-EP, se acaba de firmar en agosto 2016 un 
acuerdo de paz (firma oficial el 26 de septiembre 2016), que genera oportunidades para enfrentar varios de los 
problemas estructurales que sobre todo afectan a las áreas rurales del país. Los puntos neurálgicos del acuerdo 
tienen que ver con la reforma rural integral, la participación política, los derechos de las víctimas y los cultivos 
de uso ilícito. 
 
Al mismo tiempo, se teme que los acuerdos abran la puerta para una fuerte expansión de inversiones en 
proyectos de extracción de recursos naturales a gran escala. Ya las políticas del actual y anterior gobierno 
apuntan a ese tipo de desarrollo. Así, se habla de „locomotoras” de la economía colombiana, como el sector 
minero-energético, la agro-industria, y la infraestructura

3
. Las comunidades rurales denuncian que estos 

procesos están afectando sus territorios, generando impactos ambientales y sociales muy graves. En zonas 
donde hay actividades extractivas, se da la mayor cantidad de violaciones de DDHH 

4
.  

Los anteriores son algunos de los riesgos que van a caracterizar el periodo de “post-acuerdos” que comienza en 
Colombia, otro muy importante siendo la violencia descentralizada y descontrolada que puede recrudecer en 
algunos territorios debido al cambio en los equilibrios de poder regional. 
 
Nuestras copartes, y las organizaciones sociales y de la sociedad civil del país insisten en que la paz tiene que 
construirse con la participación activa de las organizaciones del campo, las mujeres, las víctimas del conflicto. 
Las partes en el acuerdo no representan a todo el país, ni a las víctimas del conflicto y de sus causas 
estructurales. La paz debe dar soluciones a los graves problemas de discriminación, violencia e inequidad en el 
país.  
 
En este contexto, el programa promueve dos grandes estrategias:  
 
(1) aportar con propuestas concretas desde los territorios (ver R01), para que la implementación de los 

acuerdos de paz ayude a enfrentar los problemas estructurales del país, en particular en los territorios 
rurales, que son los sectores más desfavorecidos y golpeados por el conflicto armado. Se busca que estas 
propuestas, sean tomadas en cuenta en el marco de la implementación de los acuerdos de paz.  
En el mismo acuerdo de paz, se afirma que la implementación de los acuerdos se hará en los territorios en 
diálogo con las comunidades. Eso implica que viene un momento de gran importancia para las 
comunidades rurales. Hay que estar consciente que todos los actores (el Estado a través de distintas 
entidades, las FARC-EP, empresas) vienen con propuestas e intereses propios, que no siempre coinciden 
con los de la población rural. Si en la mesa de negociación las comunidades rurales y sus organizaciones no 
tienen propuestas, el gobierno y las FARC-EP impondrán las suyas. Ver TdC n° 3.  
Para poder llegar con dichas propuestas, se necesita una visión compartida del territorio, sus desafíos, 
problemas y amenazas, y sus posibilidades. El programa de BD apunta a generar esta visión. También, esta 
etapa requiere una gran capacidad para negociar con diferentes actores y en diferentes niveles, 

                                                                 
3
 ACC Colombia, p. 16-17 

4
 Según cifras citadas por la Contraloría General de la República, más del 80 % de las violaciones  a los DDHH en 

Colombia, en promedio, se dan en áreas de proyectos minero-energéticos.   
Contraloría General de la República, “Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo 
extractivista”, mayo de 2013 
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combinando una diversidad de estrategias (incidencia, conocimiento de los acuerdos, etc.). El R02 quiere 
contribuir a ello.  
 

(2) proteger los territorios contra amenazas nuevas y existentes, aplicando diferentes estrategias de control 
(R03) , documentación de impactos (R04) e incidencia, denuncias y acciones legales (R05). 

 
Dos estrategias adicionales, buscan generar las condiciones para ello:  
- fortalecimiento organizativo (R07): el nuevo contexto implica nuevos riesgos, nuevas oportunidades y 

nuevos actores fuertes que van a llegar a los territorios. Las organizaciones copartes deben consolidar su 
capacidad tanto de resistencia como de propuesta para sacar el mejor provecho de los acuerdos de paz, y 
tener estructuras internas fuertes y legitimas para no ser fragmentadas.  

- la protección de defensores del territorio y de los derechos, sigue siendo una necesidad en un contexto de 
nuevas violencias (R06, ver TdC n° 13).  
 

En caso (poco probable a la hora en que se cierra esta propuesta) de que los acuerdos de paz entre FARC y 
gobierno sean rechazados en la urnas el 2 de octubre 2016, se abriría un escenario nuevo distinto, y difícil de 
prever. La mayor polarización política y la incertidumbre en cuanto a la actitud de las FARC, se agregaría al 
escenario descrito en esta propuesta. Con esto, previo algunos ajustes en actividades, el programa conservaría 
entera su relevancia en cuanto a fortalecer las propuestas de paz desde los territorios (el trabajo de incidencia 
buscaría otros canales para incidir con estas propuestas), la protección de los territorios, el fortalecimiento de 
las organizaciones y el trabajo de seguridad y protección. 
 
El objetivo específico y los resultados del programa han sido elaborados a través de un proceso participativo 
con copartes y representantes de las organizaciones de grupo meta. En ese sentido, las prioridades del 
programa tienen relevancia desde la perspectiva del grupo meta. Los enfoques y estrategias que se proponen 
para realizar los resultados, valorizan las experiencias, investigaciones el conocimiento del terreno de BD y sus 
copartes en Colombia.  
 
Finalmente, a través del programa contribuimos a algunas de las prioridades de la cooperación belga y del 
Ministro: los enfoques de género y ambiental, así como los derechos humanos, se han incorporado como 
temas transversales en los resultados (ver también 6.4.3 sostenibilidad). La digitalización se vuelve un tema 
cada vez más relevante en el accionar de las copartes, tanto en el uso de sistemas GIS y equipos GPS para el 
monitoreo ambiental y caracterización de los territorios. Las copartes cada vez más usan plataformas en línea 
para compartir datos. CAJAR por ejemplo, usa una plataforma virtual pedagógica para dar seguimiento a su 
escuela de facilitadores jurídicos. Para la incidencia y sensibilización, los medios sociales cada vez son más 
importantes. La protección de la comunicación y datos digitales es un desafío particular dentro de las 
estrategias de protección de comunidades y sus líderes. 
 
6.4.2 K12 COLOMBIA – Descripción de la eficacia 
 
En el esquema de Teoría de Cambio (TdC), se explica en detalle cómo pensamos lograr cada uno de los 
resultados, y cómo estos están interrelacionados. No reiteramos aquí esas rutas de cambio, sino más bien 
queremos resaltar algunos puntos clave del programa que garantizan.  
 
El programa de Broederlijk Delen en Colombia parte de primicias favorables para poder incidir tanto con las 
propuestas de paz desde las comunidades (R01), como en decisiones políticas y judiciales para la protección de 
los territorios (R05). 
 
Varios factores hacen que estos resultados de incidencia sean alcanzables:  
- La selección de organizaciones con representatividad de sus comunidades, directamente concernidas y 

“actores” en varios casos. Tanto copartes, como otras organizaciones que de una u otra manera han sido 
involucradas en la dinámica del programa. En el Cauca, nuestra apuesta siempre ha sido incorporar 
organizaciones con un mínimo grado de representatividad de los tres grandes sectores étnicos. Junto con 
los esfuerzos por generar relaciones de confianza entre copartes, nos permite tratar con un criterio 
balanceado las tensiones y los conflictos interétnicos, y contribuye a que las copartes reconocen al 
programa regional como un espacio de confianza, que tiene un valor particular. Con los recortes en el 
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programa, ya no será como copartes con financiamiento permanente, pero si como actores en el 
programa. 

- Copartes con una gran capacidad técnica y política. En lo jurídico, por ejemplo, CAJAR combina una gran 
experiencia y capacidad técnico-jurídico con buenas capacidades metodológicas y visión estratégica.  

- La existencia de propuestas ya formuladas, algunas con inicio de implementación propia en los territorios. 
Es el caso de las agendas de mujeres (agenda en Cauca construida con apoyo de Comunitar), las zonas de 
reserva campesina, las experiencias en agro-ecología de ASPROCIG, etc. En la protección del territorio, hay 
una larga experiencia con la guardia indígena. El programa tiene el potencial de cruzar algunas de estas 
estrategias para que se fortalezcan mutuamente y aumenten considerablemente la efectividad del 
programa: por ejemplo, combinar la formación de facilitadores jurídicos con una formación ambiental en 
técnicas de monitoreo ambiental, y con la experiencia organizativa y el conocimiento del territorio de las 
guardias.  

- El programa se articula con procesos en marcha: la implementación de los acuerdos de paz, además de ser 
un objetivo en sí, constituye una ventana de oportunidad para poder realizar (parte de) las agendas y 
propuestas que las organizaciones desde hace muchos años vienen planteando.  No se parte desde cero, 
sino que damos continuidad a procesos y acciones ya iniciados. También buscamos articular con otros 
procesos nacionales que persiguen la misma agenda, como la Cumbre Agraria, y que han logrado un nivel 
de reconocimiento o compromisos por parte del Estado. De hecho, varias copartes participan en ambos 
espacios. También el CRIC logró en el pasado negociar varias de sus reivindicaciones con el Estado.  

- Aunque los procesos de negociación anteriores no siempre han sido favorables a las organizaciones del 
campo, la coyuntura que se abre tendrá elementos favorables para la incidencia, como la necesidad del 
gobierno de mostrar resultados en la implementación de los acuerdos y la vigilancia de entidades 
internacionales a los mismos.  

 
Sin embargo, es importante señalar que estos resultados no dependen únicamente de este programa, sino que 
se espera que otros actores locales, nacionales e internacionales con visiones y objetivos similares, contribuyan 
a su logro. En este sentido está planteada la estrategia de tender puentes, fortalecer alianzas (Espacio de 
Cooperación para la Paz, OIDHACO) y articulaciones regionales (Red por la Vida y los DDHH del Cauca, Espacio 
Regional de paz del Cauca, Grupo Tierra y Territorio de Córdoba). Son espacios que ya existen, y de los que 
varias copartes forman parte.  
  
Promovemos la articulación entre intervenciones locales y nacionales, para que se logre incidir en los niveles 
donde más impacto se puede lograr. En el marco del proceso de paz, habrá una oferta institucional con 
recursos, que puede dividir a las organizaciones y los procesos. Los acuerdos territoriales deben garantizar que 
se logre proponer proyectos con visión propia, con suficiente peso para definir y condicionar la agenda.  
 
La protección de defensores, y el fortalecimiento de organizaciones, son estrategias que deben ayudar a 
generar condiciones favorables para lograr las dos estrategias mencionadas. También hacemos incidencia, 
junto con un grupo de ONGs internacionales con presencia en Colombia, para que la cooperación internacional 
apoye el papel de la sociedad civil (Espacio de Cooperación para la Paz, ver sinergia 1). 
 
6.4.3 K12 COLOMBIA – Descripción de la sostenibilidad 
 
La estrategia de sostenibilidad de BD se puede resumir bajo las siglas en neerlandés “FIETS plus exit” 
(Sostenibilidad Institucional, Ecológica, Técnica y Social).  
 

IMPACTO 
El programa busca contribuir a condiciones de vida digna en Cauca y Córdoba. Las propuestas de paz que se 
promueven, generan cambios concretos en las vidas de familias y comunidades rurales. 
Mejorando los mecanismos de protección de los territorios, se espera asegurar las bases para la vida social, 
económica, cultural de las comunidades.  
La articulación entre copartes y otros actores con roles complementarios en los territorios, la articulación 
entre intervenciones locales y organizaciones y redes nacionales e internacionales, la incidencia y la mejor 
capacidad para negociar con el Estado para acceder a recursos públicos y lograr beneficios concretos, deben 
ayudar a optimalizar el impacto. 
 
El carácter duradero del impacto, se logra a través del rol central que tienen las organizaciones sociales 
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locales, y su fortalecimiento. Gracias a la mayor participación de mujeres y jóvenes, se busca que las 
organizaciones estén en mejores condiciones para implementar las propuestas y lograr apoyo del Estado para 
ellas. El apoyo del Estado a las propuestas de paz de las comunidades permite que ellas puedan mantenerse 
en sus territorios en mejores condiciones de vida, y su inclusión en políticas públicas locales y nacionales 
asegura su sostenibilidad sin que dependan de la cooperación internacional. 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
Las oportunidades de financiamiento para copartes y sus aliados en la sociedad civil se han reducido en los 
últimos años, como consecuencia de la condición de país de renta media que tiene Colombia. Varias agencias 
de cooperación han salido o han reducido sus aportes. Esto ha tenido un efecto directo sobre las capacidades 
de funcionamiento de nuestras copartes, algunas ONGs, otras organizaciones de base, e indirecto sobre las 
capacidades de los grupos meta.  
Por otro lado, en el marco de implementación de los acuerdos de paz, se espera un aumento de recursos 
desde la cooperación internacional, sin embargo no queda claro cuántos se podrían orientar hacia la sociedad 
civil, y bajo qué condiciones. 

En este contexto, promovemos las siguientes estrategias: 
- facilitar el acceso de o junto con copartes a otras fuentes de financiamiento (donantes). Las posibilidades 

son limitadas. Mencionamos aquí el proyecto estratégico, aprobado bajo el IEDHR
5
, liderado, liderado por 

BD en coordinación con socios en Colombia (CAJAR), Ecuador, Perú y Bolivia, para protección de 
defensores de DDHH (2017-2019). Este proyecto es complementario con el resultado R06 y fortalecerá las 
capacidades de protección y auto protección de defensores de derechos humanos rurales con estrategias 
de formación, articulación, acciones jurídicas y de incidencia 

- promover el aporte local propio de organizaciones de grupos de meta para cubrir los costos de 
actividades (alimentación, transporte, …), en función a sus posibilidades. Aun aportes mínimos, fortalecen 
el involucramiento de los grupos meta. 

- promover el aporte de las autoridades locales o el gobierno nacional, quienes deben asumir sus 
responsabilidades como titulares de deberes, coherente con el enfoque de derechos. Esto tiene especial 
importancia en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. Buscamos que el gobierno y la 
comunidad internacional inviertan en propuestas de las organizaciones locales. Parte del resultado R02 
apunta directamente a esto, como es el caso por ejemplo de la búsqueda de financiamiento público para 
iniciativas productivas de agro-ecología. Por otra parte el trabajo de incidencia que BD seguirá articulando 
en el Espacio de Cooperación para la Paz busca crear condiciones para que mayores fondos de la 
cooperación internacional financien las propuestas de la sociedad civil colombiana en la etapa del post-
acuerdos. 

- explorar e intercambiar sobre la generación de ingresos propios, tanto de ONGs como de organizaciones 
de base. Invertiremos en un proceso de formación e inter-aprendizaje entre copartes que ya tienen 
experiencias diversas (pero limitadas) con ello. Copartes colombianas  participarán en un taller de 
transformación institucional organizado en el Perú, donde también compartiremos experiencias en 
recaudación de fondos, trabajo con voluntarios, entre otros, de BD y aliados en el Norte. 

Nuestras copartes son organizaciones con una función social, no de servicios o con actividades productivas y 
comerciales, por lo tanto tienen limitadas opciones de cubrir su funcionamiento mediante ingresos propios, 
pero a la vez su rol particular y su valor añadido justifican el apoyo por la comunidad, incluyendo la sociedad 
civil internacional. 

SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL 
A través de las acciones del programa, se fortalecen las capacidades de las copartes: construcción de alianzas, 
complementariedad y sinergias, facilitar relaciones entre los niveles: nacional, regional y local, y articulación 
entre las intervenciones de las copartes dentro de los distintos territorios particulares.  
A nivel de las copartes que son organizaciones de base, el programa contribuye a su fortalecimiento desde las 
bases (ver R07) 

Es importante destacar que entre los esfuerzos del programa estará cualificar la participación de nuestras 
copartes y de las comunidades en espacios de interlocución, negociación y diálogo con distintos niveles del 
Estado, en particular (pero no únicamente) en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. La idea 
con esta estrategia es de dejar instaladas capacidades de diálogo, contactos y confianzas creadas con las 
instituciones públicas con las que las organizaciones sociales deberán seguir trabajando para consolidar la paz 

                                                                 
5
 Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos 
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y la democracia. 
Una sociedad civil fuerte garantiza que los intereses de las comunidades rurales estén en el centro del debate 
político y de las políticas públicas en el marco de la implementación del acuerdo de paz. 

SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA 
La visión de protección del medio ambiente y armonía entre la naturaleza y la población que vive en ella es 
central en el trabajo de nuestras copartes, y ha sido conceptualizada por algunas de ellas a través de 
conceptos como la sustentabilidad y la justicia ambiental.    

El programa incorpora esa visión y la dimensión ambiental a través de diferentes estrategias concretas: 
- La agro-ecología, como apuesta fuerte de varias comunidades y organizaciones del programa, tanto en 

Cauca como en Córdoba 
- El monitoreo ambiental comunitario, como una estrategia a la que apuntan varias copartes, donde el 

Estado no tiene la voluntad ni la capacidad de proteger bienes públicos esenciales como el agua. 
- La educación popular ambiental, como una metodología de trabajo con comunidades adoptada por 

CENSAT y CAJAR para el trabajo de educación y sensibilización 

SOSTENIBILIDAD TECNICA 
En primer lugar, se garantiza que los equipos de las copartes tengan las capacidades técnicas suficientes. 
Cuando se requieren otras competencias que no tiene una coparte, buscamos una complementariedad con 
otras copartes u organizaciones aliadas. Tenemos previstos fondos para estos casos. Por ejemplo: técnicas de 
observación y medición de calidad de agua y suelo, transformación de conflictos, elaboración de videos y 
publicaciones, etc. 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL 
Para Broederlijk Delen la dimensión productiva y económica no se puede separar de una visión integral de 
construcción de sociedad y comunidad. En Colombia, esto tiene que ver con los planes de vida de las 
comunidades, que reflejan su visión de desarrollo y bienestar. El énfasis que el programa pone en la 
construcción de la paz desde los territorios, desde las propuestas de las mismas comunidades rurales y las 
victimas del conflicto, es coherente con ese enfoque.  

Otro elemento de sostenibilidad social es el rol crucial de las mujeres y de las y los jóvenes en la protección de 
los territorios, y en la construcción de la paz en ellos. Fortalecer la participación de las mujeres y jóvenes 
contribuye a generar estrategias más integrales y eficaces.  Ver TdC n° 15 para una descripción más amplia y 
detallada. 

ESTRATEGIA DE SALIDA 
Broederlijk Delen tiene una política general de salida para los programas, pero también para las relaciones 
bilaterales con copartes.  

En el Cauca hay una evolución del programa, con una experiencia de acción colectiva y espacios de 
concertación y coordinación que ya funcionan desde hace varios años. Los próximos cinco años serán claves 
para consolidar los avances del programa, aprovechar al máximo las oportunidades que presenta el proceso 
de paz, pero también proteger los territorios y los derechos de la población contra los nuevos riesgos y 
amenazas. Queremos mantener una fuerte inversión en las copartes, pero nos vemos obligados a adelantar la 
extinción del apoyo financiero a varias de ellas a partir del 2019. A partir del 2017 ya no habrá  un cooperante 
regional, quien antes jugaba un papel dinamizador fuerte en el programa. El acompañamiento externo irá 
bajando gradualmente, y será reemplazado por el liderazgo y el rol coordinador de copartes. En esto, vemos 
un rol importante para nuestra coparte Red por la Vida y los DDHH (RVDDHH) por tener un potencial para la 
articulación y el trabajo en todo el Cauca. La perspectiva es de consolidación de los avances y capacidades, con 
prioridades mejor definidas y un trabajo colectivo más enfocado. Paralelamente iremos explorando nuevas 
formas para relacionarnos con Cauca y esperamos poder mantener un presencia distinta, pero solidaria, 
después del 2021.  

En Córdoba hay mucho menos capacidad organizativa que en Cauca y la presencia de Broederlijk Delen es más 
reciente. Se requerirá todavía una presencia y un acompañamiento externo más allá del 2021. Luego de 3 
años evaluaremos los avances y las condiciones para ello.  

Para las copartes individuales UOAFROC, CRIC y CIJP definimos una ruta de salida, con énfasis en la 
consolidación de los resultados de la intervención, la sostenibilidad institucional y la exploración de formas 
para seguir involucrándolas en acciones y procesos colectivos.  
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6.4.4 K12 COLOMBIA – Descripción de la eficiencia 
 
Broederlijk Delen utiliza los recursos limitados lo mas estratégicamente y cuidadosamente posible, y aplica este 
principio también en el dialogo político con los copartes y en el seguimiento financiero de sus acciones.  
 
COLABORACIÓN PERSONAL 

REPRESENTANTE LOCAL 
Broederlijk Delen no tiene ‘oficinas’ propiamente dicho en los países donde trabaja. Sí tiene un representante 
local, contratado a tiempo completo. El representante local representa la institución y tiene que interactuar 
diariamente con el equipo en Bruselas, hace el puente entre sociedades y por lo tanto es una persona 
expatriada. El mandato del representante local es en regla de 6 años. El/ella tiene las tareas siguientes: el 
diálogo con y acompañamiento a las diferentes copartes; acompañamiento de los procesos colectivos con las 
copartes en los programas regionales; promover las sinergias entre ellas y con otros actores; representar a 
Broederlijk Delen en el país, también para el proceso del MEC (en Colombia, Broederlijk Delen lideró el 
proceso de formulación del Análisis de Contexto Común). 

VOLUNTARIOS 
Voluntarios tienen tareas de fortalecimiento de capacidades para copartes, en base de sus competencias 
especificas y para un periodo de algunos meses hasta un año. Voluntarios pertenecen a los movimientos 
sociales cercanos a  Broederlijk Delen y hacen el puente entre las acciones en el país y en Bélgica 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE COSTOS OPERATIVOS  

REPRESENTANTE LOCAL 
La remuneración del representante local es conforme con la política salarial general de Broederlijk Delen. El 
monto mensual está basado en el costo promedio en el programa actual (los años 2015-2016), con una 
indexación anual prevista de 1%. Los gastos de funcionamiento cubren gastos de oficina, comunicación, 
transporte y visitas de trabajo al terreno. Prevemos inversiones cuando hay un cambio de representante, o 
cuando hay que renovar el material de informática o el carro de servicio (por el momento el representante no 
tiene carro de BD en Colombia) 

TRABAJO COLECTIVO 

Talleres de formación comunes a diferentes copartes y sus grupos metas, apoyo técnico (consultoría) para la 
documentación de casos de afectación ambiental, talleres y reuniones de seguimiento y evaluación de los 
programas regionales en Cauca y Córdoba, Misiones de verificación en terreno, eventos y foros públicos, etc.  

COSTOS DE INVERSIÓN DE COPARTES 
Equipos y accesorios informáticos (computadores, impresoras), cámaras fotográficas y de video, equipos 
técnicos para el monitoreo ambiental (GPS, equipos multiparámetros, etc.) 

COSTOS DE FUNCIONAMIENTO DE COPARTES 
Funcionamiento general/institucional de copartes: alquiler de oficina, electricidad, teléfono e internet, agua, 
papelería, transporte, asesoría institucional 
Costos relacionados al trabajo con los grupos meta: transporte (vuelos nacionales, movilidad local), 
alojamiento y alimentación (o per diem) para talleres, seminarios, reuniones, eventos públicos, alquiler de 
locales/ambientes, asesoría,  publicaciones, materiales didácticos 

COSTOS DE PERSONAL DE COPARTES 
Incluyen costos de personal de dirección, responsables de proyecto, personal de campo, personal 
administrativo. En total 10,1 equivalentes tiempos completos, distribuidos entre 15 personas. 
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6.5 K12 COLOMBIA – Descripción de la estrategia de partenariado 
 
 

TIPO DE COPARTES 
El programa reúne a distintos tipos de copartes; 
- ONGs nacionales, con capacidad y especialidad técnica, temática y/o metodológica: CAJAR, CENSAT, 

CINEP, PAS (conocimientos jurídicos y de litigio estratégico, políticas públicas, tema ambientales, 
metodología de educación popular, técnicas de comunicación, etc.)  

- ONGs regionales, con una determinada capacidad técnica (jurídica, ambiental y de género): CIJP, 
Comunitar, CORSOC 

- Redes como la RVDDHH y el ERPaz, que refuerzan la articulación entre copartes y con otros actores 
locales 

- Organizaciones de base: son las que tienen la mayor legitimidad, representatividad y permiten que la 
intervenciones sean sostenibles en los territorios (CRIC, UOAFROC, AMCC) 

COHERENCIA DE SU SELECCIÓN EN FUNCION DEL PROGRAMA  
- Las 3 organizaciones de base en el Cauca permiten que el programa tenga una representación de las 

diferentes etnias y sectores rurales del Cauca, que es esencial para abordar los diálogos interétnicos. 
Líneas arriba ya señalamos que seguiremos involucrando a estos sectores en el programa, pero ya no 
como copartes „clásicas” con proyectos individuales. 

- El programa busca tener una variedad de tipo de organizaciones (ONGs, Organizaciones sociales de base, 
redes) lo que permite una complementariedad en las capacidades, las alianzas, la relación con las 
comunidades y con el Estado. 

- En Córdoba, las ONG nacionales tienen un papel más importante, debido a la debilidad del tejido social y 
organizativo, y porque el trabajo de incidencia y protección se hace mucho desde la capital, por la 
cooptación de grupos paramilitares en las entidades del Estado local y regional.  

ORGANIZACIÓN/AGRUPACIÓN EN PROGRAMAS REGIONALES  
Cauca: RVDDHH-ERPaz, CRIC, Comunitar, CIJP, MCC, UOAFROC, CENSAT, CAJAR 
Córdoba: CORSOC, ASPROCIG, CINEP, PAS 

CANTIDAD DE COPARTES  
Broederlijk Delen definió que 12 copartes (6 financiadas por DGD) era el máximo de acuerdo a su capacidad de 
seguimiento en terreno, para poder mantener un seguimiento administrativo y técnico cercano y un diálogo 
bilateral de calidad sobre sus intervenciones. Este número permite también que cada coparte reciba un 
presupuesto significativo (35.000 a 65.000 euros anuales) que es una condición para una buena relación 
impacto/costo de seguimiento. 
Este número de actores, por las razones señaladas en apartes anteriores, permite generar 
complementariedades, intercambios de experiencias, nuevas articulaciones estratégicas, y también permite 
tomar en cuenta dinámicas existentes en cada región, lo cual es uno de los principio del enfoque de programa 
regional. Hacia el final del programa, evolucionaremos hacia menos copartes (máximo 9), pero mayor énfasis 
en la colaboración y articulación entre organizaciones, redes y plataformas. 

COORDINACIÓN ESTRUCTURADA Y ACTIVIDADES COLECTIVAS (a ver el documento en anexo del Programa de 
Komyuniti con ’la estrategia de programas por región’)  
En Córdoba la estructura central de articulación y coordinación es el Grupo Tierra y Territorio (GTT), que es el 
grupo meta que reúne 12 organizaciones de base. El GTT se reúne para planificar sus acciones, junto el grupo 
de organizaciones acompañantes. Las organizaciones acompañantes tienen igualmente un mecanismo de 
seguimiento articulado a las estrategias colectivas, con reuniones periódicas e informes conjuntos. Broederlijk 
Delen participa en este grupo.  
En Cauca, existe un grupo de seguimiento del programa regional, compuesto por un/a representante de cada 
coparte y BD. Este grupo toma decisiones operativas sobre las estrategias definidas colectivamente y las 
evalúa.  

DIALOGO CON Y SEGUIMIENTO A COPARTES INDIVIDUALES 
El seguimiento tiene que ver el cumplimiento de los compromisos administrativos y técnicos (actividades, 
indicadores y resultados) que cada coparte adquiere al momento de recibir los fondos.  
En el diálogo bilateral con cada coparte, Broederlijk Delen aborda la situación interna de la organización, 
aporta ideas o asesoría en casos específicos (por ejemplo para acciones de incidencia, alianzas, capacitaciones, 
intercambios de experiencias, etc.), dialoga sobre las metas, enfoques más generales de la organización y su 
contribución a las estrategias colectivas del programa.  

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 2017-2021 (a ver el documento en anexo del Programa de Komyuniti 
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con ’la estrategia fortalecimiento de capacidades’)  
Las principales acciones de fortalecimiento organizativo se definen colectivamente en el marco de los 
programas regionales, como formación en transformación de conflictos o en mecanismos de participación y 
veeduría de los acuerdos de paz.  
También se dan casos de fortalecimiento a una coparte individual, cuando surgen dificultades o debilidades 
estratégicas para la organización o que ponen en riesgo os resultados tanto individuales como colectivos. En 
estos casos, Broederlijk Delen busca un apoyo especializado o se articula con otros donantes para procesos de 
planeación estratégica, transformación de conflictos internos, evaluación externa, etc.    
Un aspecto que queremos dar mayor atención, es la capacidad de las copartes para adaptarse al nuevo 
contexto de la cooperación internacional, con menos recursos, otros roles y relaciones con la sociedad civil 
internacional. 
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6.6 K12 COLOMBIA – Descripción de la sinergia y la complementariedad 
 
A pesar de la ausencia de un Marco Estratégico Común (MEC) para Colombia, Broederlijk Delen siempre ha 
construido y seguirá construyendo sinergias con aliados diversos, para la realización de los objetivos y 
resultados de su programa en Colombia.  
 
SINERGIAS A NIVEL DE COLOMBIA 
 

1 - Espacio de Cooperación por la Paz (ECP) – sinergia operativa 

Actores Broederlijk Delen y ONGs internacionales con presencia en Colombia 

Objetivo 
común 

Coordinar y/o articular actividades, acciones y estrategias para que la Cooperación 
Internacional hacia Colombia contribuya a la construcción de una paz estable y duradera 
manteniendo y ampliando su apoyo directo e independiente a la sociedad civil basado en el 
respeto y garantía de los DDHH integrales  

Tarea de cada 
actor 

Representante local de BD participa en: reuniones internas del ECP para definir estrategias y 
documentos; reuniones de incidencia con embajadas en Colombia, la ONU, la UE; reuniones 
con plataformas nacionales de la sociedad civil colombiana para discutir del tema de paz y 
post-acuerdos; elaboración de comunicados públicos sobre el tema de paz y DDHH 

Recursos Contribución anual de 3.000 EUR con fondos propios 

 

2 - Intercambiar información y denuncias sobre casos de violación de DD.HH. de lideres de organizaciones 
sindicales y sociales. – sinergia informativa y operativa 

Actores Broederlijk Delen y FOS-SOLSOC-IFSI (ACNGs participantes en MEC Trabajo Digno) 

Objetivo 
común 

Generar mayor visibilidad nacional e internacional para los casos y por ende mayor 
protección 

Tarea de cada 
actor 

Compartir la información 
Según el caso, posible articulación con CBC, OIDHACO para incidencia internacional 

Recursos Recursos humanos 

 

3 - Facilitar el espacio para que nuestras contrapartes puedan intercambiar experiencias sobre la construcción 
de paz en las regiones donde coinciden – sinergia informativa 

Actores Broederlijk Delen y FOS-SOLSOC-IFSI (ACNGs participantes en MEC Trabajo Digno) 

Objetivo 
común 

Fortalecer la articulación entre las organizaciones sociales para que tengan más influencia en 
la fase de implementación de los acuerdos de paz 

Tarea de cada 
actor 

Coordinar entre las organizaciones participantes y con las copartes de cada una 

Recursos Recursos humanos, gastos operacionales 

 
SINERGIAS ESTRATEGICAS NORTE (Bruselas) 
 

4 - OIDHACO 

Actores Más de 30 organizaciones europeas de solidaridad con Colombia 

Objetivo 
común 

Incidir ante las instituciones europeas y las Naciones Unidas en Ginebra, a favor de los 
derechos humanos y la paz en Colombia 

Tarea de cada 
actor 

Los miembros de OIDHACO participan dos veces al año en la asamblea de socios, donde 
discuten temas de coyuntura, coordinan acciones conjuntas, campañas, … 

Recursos Contribución financiera. Broederlijk Delen apoya con 10.000 EUR/año, de fondos propios.  

 

5 - CBC – Coordinación Belga por Colombia 

Actores Broederlijk Delen, CNCD-11.11.11, Solidarité Socialiste, FOS, Comité Daniel Gillard, Amnesty 
International Vlaanderen 

Objetivo 
común 

Incidencia en políticas y la opinión pública belgas a favor de los derechos humanos y de las 
víctimas del conflicto armado en Colombia. Intercambio de información sobre coyuntura en 
Colombia. 

Tarea de cada 
actor 

Participar en reuniones, acompañar y/u organizar acciones de incidencia en Bélgica (giras, 
eventos públicos, misión parlamentaria) 
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CBC coordina estrechamente con OIDHACO 

Recursos Broederlijk Delen apoya con fondos propios. Bajaremos el financiamiento y la intensidad de 
esta sinergia, dando prioridad a OIDHACO. 

 

6 - Grupo Colombia de la red CIDSE 

Actores Misereor, CAFOD, CCFD, FO, DKA, … 

Objetivo 
común 

El grupo de trabajo informal “Colombia” de la red CIDSE, es un espacio de intercambio de 
información sobre programas y copartes en Colombia de sus integrantes, y sobre la 
coyuntura relevante en el país que influye sobre esos programas. CIDSE hace incidencia ante 
las instituciones europeas y tiene estatus consultivo ante la ONU. Broederlijk Delen coordina 
con CIDSE algunas acciones de incidencia o solidaridad (comunicados urgentes para 
protección a defensores, por ejemplo).  

Tarea de cada 
actor 

Participación en reuniones esporádicas o teleconferencias, uso proactivo de lista de correo 
electrónico, proponer y/o aprobar comunicados de solidaridad o incidencia. Compartir 
información sobre copartes compartidas.  

Recursos Recursos humanos 
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Samenwerkingsverband Komyuniti 
Programma 2017-2021 

K13 PERU 

 
TOELICHTING BIJ WIJZIGINGEN 
 
We kiezen ervoor om de resultaten en doelstellingen van het programma te behouden. Besparingen op DGD 
worden in de mate van het mogelijke opgevangen door eigen middelen.  
 
We brengen desalniettemin de volgende wijzigingen aan in het programma: 

- APRODEH wordt van DGD naar eigen middelen overgedragen. We willen hen voor de hele duur van 
het programma blijven steunen.  

- We verlagen het budget van Cooperacción in 2017 met 10.000 EUR.  
- We verlagen het groepswerk lichtjes over de 5 jaren. 
- Daarmee kunnen we ruimschoots de vereiste besparing dekken. Het positieve saldo verdelen we over 

de partners (hetgeen extra ruimte schept om te investeren in o.a. institutionele transformatie) en 10 
extra vrijwilligersmaanden in 2018 en 2020.  

- Doordat APRODEH uit eigen middelen wordt betaald, verkleint daar de ruimte voor andere partners, 
voor nieuwe initiatieven en synergie. We gaan over tot versnelde afbouw van enkele partnerrelaties:  
IBC na 2017, GRUFIDES en PDTG/PIC na 2018. De relatie met CEPRODER wordt door interne 
problemen bij de partner onmiddellijk stopgezet, en niet vervangen.  

- We behouden de geplande synergie, maar voorlopig wel onder voorbehoud. De mogelijkheden op dat 
vlak worden immers niet alleen beïnvloed door onze eigen budgetten, maar ook door de besparingen 
bij andere betrokken Belgische NGA’s, die we nog niet kunnen inschatten.  

- We verlagen enkele indicatoren, en het totale bereik van het programma, in verhouding tot de 
budgetdaling.  

 
In dit aangepast programma geven we alle veranderingen in geel gemarkeerd aan. 
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TOELICHTING VOORAF 
 
 
HET SAMENWERKINGSVERBAND KOMYUNTI IN 2017-2021 
Het samenwerkingsverband Komyuniti, opgericht in 1997, bestaat uit Studio Globo en Broederlijk Delen. De 
meerwaarde van het samenwerkingsverband heeft zich doorheen de jaren bevestigd. Beide organisaties 
hebben de erkenning bekomen als programma-ngo voor de periode 2017-2026. Het samenwerkingsverband 
Komyuniti wordt voortgezet in 2017-2021, met consolidering van de synergie. De leden van Komyuniti hebben 
een gezamenlijke strategische planning 2014-2021, die zich vertaalt in het gezamenlijke programma. 
Resultaatsgericht beheer en kwaliteitsbeheer worden samen uitgebouwd.  Broederlijk Delen en Studio Globo 
werken ook samen op het vlak van logistiek, informatica en databeheer, personeelsbeheer en boekhouding. 
Het samenwerkingsprotocol werd herzien met het oog op 2017-2021.  
 
GEZAMENLIJK PROGRAMMA 2017-2021 
In het kader van de nieuwe regelgeving dienen Broederlijk Delen  en Studio Globo een gezamenlijk programma 
in. Het programma 2017-2021 is het zesde programma van Komyuniti. Inhoudelijk blijft het zoals voorheen een 
geïntegreerd programma. Conform de nieuwe regelgeving worden budgetten en financiële verantwoording nu 
gescheiden. Het gezamenlijke programma wordt aangestuurd en opgevolgd door de Komyuniti Stuurgroep, en 
binnen Studio Globo en Broederlijk Delen afzonderlijk door de directieteams. De operationele coördinatie en 
opvolging gebeurt door de Komyuniticel bestaande uit de coördinator en de boekhouder van het programma. 
 
LUIK BELGIE 
Het Luik België van het programma bestaat uit drie specifieke doelstellingen: Onderwijs, Beweging en Politiek. 
Deze komen overeen met drie strategische doelen van de GSK België. De specifieke doelstelling Onderwijs 
wordt gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, met Studio Globo als lead. De realisering 
van de gezamenlijke doelstelling Onderwijs wordt opgevolgd door de Komyuniti Werkgroep Onderwijs. De 
doelstellingen Beweging en Politiek worden uitgevoerd door Broederlijk Delen. 
 
LUIK PARTNERLANDEN 
Het Luik Partnerlanden van het programma wordt uitgevoerd door Broederlijk Delen. Dit luik is ingedeeld per 
land met één specifieke doelstelling per land. De specifieke doelstellingen Israël-Palestina, Burkina Faso, 
Senegal, Congo, Oeganda, Rwanda, Burundi, Guatemala, Nicaragua, Haïti, Peru en Bolivia kaderen in de 
respectievelijke GSK’s van deze landen. De specifieke doelstelling Colombia wordt ingediend buiten GSK, 
conform de  regels in dat verband. 
 
LEVENDE COHERENTIE VAN HET PROGRAMMA 
Zowel in het Luik België als in het Luik Partnerlanden wordt gestreefd naar maatschappelijke verandering voor 
duurzame ontwikkeling en een wereld zonder ongelijkheid. Met dit programma willen we de dynamiek 
versterken waarbij groepen in België en in de partnerlanden interageren in het bewustzijn dat ze werken aan 
een gezamenlijke doelstelling, met specifieke uitdagingen in elk land. Partners zijn betrokken bij de campagne 
van Broederlijk Delen en de ontwikkeling van educatieve tools. Personele samenwerking en inleefreizen 
creëren vanuit de vrijwilligersbeweging een band met de partnerlanden. Meer in het algemeen willen we de 
werkvormen uitbouwen die directe solidariteit bevorderen tussen groepen in België en in de partnerlanden. De 
politieke werking waarbij op Belgisch en Europees niveau belangen verdedigd worden van de bevolking in de 
partnerlanden, vormt een brug tussen het Luik België en het Luik Partnerlanden. De werking in de 
partnerlanden is ook uitdrukking van de solidariteitsbeweging, en de werking in België wordt mee bepaald door 
de dynamiek van maatschappelijke verandering in de partnerlanden. 
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1. K13 PERU – LANDFICHE 
 

Operationele kosten   2.276.323,52 EUR 

Contactpersoon België naam Thomas Craenen, programmaverantwoordelijke Broederlijk 
Delen 

  telefoon 02 213 04 52 

  e-mail thomas.craenen@broederlijkdelen.be 

Contacpersoon Partnerland naam Raphael Hoetmer, lokale vertegenwoordiger Broederlijk Delen 

  telefoon 0051-1-241 94 82 

  e-mail bdenperu@gmail.com 

 
SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 
 

Het programma van Broederlijk Delen in Peru situeert zich in de Hoge Provincies van Cusco en Apurimac, een 
streek in de zuidelijke Andes die ingrijpend wordt getransformeerd door grootschalige mijnbouwprojecten. 
Aanvullend steunen we met eigen middelen een kleinere interventie in Cajamarca in Noord-Peru, een regio 
met gelijkaardige kenmerken, met het oog op uitwisseling en wederzijds leren. Wij steunen rurale 
gemeenschappen in hun streven naar een betere toegang en duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen. 
Daarnaast willen we de bescherming van de rechten van de inheemse en boerenbevolking verzekeren, en 
versterken we de rol en de instellingen van de Peruaanse overheid om democratie en duurzame ontwikkeling 
te bevorderen. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan de rechten van vrouwen, jongeren en inheemse 
gemeenschappen. Via onze partnerorganisaties ondersteunen we lokale gemeenschappen in het ontwikkelen 
van alternatieven voor een economie die gebaseerd is op grootschalige mijnbouw. We geven zichtbaarheid aan 
die alternatieven zodat ze inspirerend kunnen werken voor andere gemeenschappen en voor het 
overheidsbeleid. We versterken de lokale sociale organisaties zodat zij hun rol kunnen spelen in de verdediging 
van de rechten en belangen van de bevolking. De lokale interventies worden aangevuld met 
beleidsbeïnvloeding op regionaal en nationaal niveau. Om het programma te realiseren werkt Broederlijk Delen 
samen met tien partnerorganisaties, waarbij we voorzien in de versterking van hun capaciteiten. 

 
KAART MET LOKALISERING VAN DE INTERVENTIES 
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2. K13 PERU – LIJST VAN DE PARTNERS 
 

1 APRODEH 

type Partner in eigen middelen (overgeheveld uit DGD-financiering) 

volledige naam Asociación Pro Derechos Humanos 

adres Jr. Pachacútec 980 – Jesús María, Lima 

telefoon 0051-1-4314837,  4247057        

e-mail postmaster@aprodeh.org.pe  

contactpersoon Enver Quinteros Peralta 

doelstelling K13 PERU 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Nationale mensenrechtenorganisatie die ook een kantoor heeft in Apurimac. Draagt bij tot 
alle resultaten behalve R3. Actief in versterking van sociale organisaties, juridische bijstand 
van rechtenverdedigers, regionale en nationale beleidsbeïnvloeding 

partner sinds Sinds 2014 

  

2 CBC 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Centro de Estudios Andinos Bartolomé de las Casas 

adres Apartado Postal N° 477, Cusco, Peru 

telefoon ++51 84 245415 

e-mail cbc@apu.cbc.org.pe  

contactpersoon Valerio Paucarmayta Tacuri 

doelstelling K13 PERU 

DGD-budget 258.000 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 2-4 en 6. Begeleidt in de provincie Cotabambas rurale gemeenschappen bij het 
implementeren van ruimtelijke ordening, waterbeheersplannen, lokale productieve en 
sociale alternatieven, versterking van sociale organisaties. Actief in het beleidswerk van de 
regionale netwerken Grupo Apurimac en RENADES. 

partner sinds Begin jaren 1990 

  

3 CEDEP AYLLU 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu 

adres Apartado 353, Cusco 

telefoon 084 – 221676 

e-mail postmast@ayllu.org.pe  

contactpersoon Andrés Washington Loaiza Fernández 

doelstelling K13 PERU 

DGD-budget 304.000 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1-3 en 5. Ondersteunt boerengemeenschappen in Paruro bij het duurzaam 
beheer van hun territoria en natuurlijke hulpbronnen. Ook actief in uitwerking van 
provinciale plannen voor gendergelijkheid, bevorderen van een lokaal beleid van duurzame 
ontwikkeling, versterking van gemeenschapsorganisaties. 

partner sinds Sinds 2001 

  

4 CEPRODER 

type Partner in afbouw – geen budget voorzien in 2017 

volledige naam Centro de Promoción y Desarrollo Rural Apurimac 

adres Av. Condebamba No 424, Villa Gloria – Abancay Apurímac   

telefoon 0051 - 83321875 

e-mail ceproder_apurimac@yahoo.com  

contactpersoon Jorge Luis Corcuera Luján 
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doelstelling K13 PERU 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 1, 3 en 5. Ondersteuning van boerengemeenschappen en lokale overheden in 
Grau voor gemeenschapsplannen van ruimtelijke ordening, uitklaren van eigendomstitels en 
juridische verzekering van het territorium in Grau, bevorderen van agro-ecologische 
landbouw, alternatieve inkomensgenererende activiteiten, sociaal overleg en lokaal beleid 
ten gunste van Buen Vivir, versterking van basisorganisatie en participatie van vrouwen. 

partner sinds Sinds 2009 

  

5 COOPERACCION 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Cooperacción  

adres Jr. Rio de Janeiro 373, Jesús María, Lima 

telefoon (511) 4612223 

e-mail cooperacción@cooperaccion.org.pe 

contactpersoon Julia Ivonne Cuadros Falla 

doelstelling K13 PERU 

DGD-budget 340.000 euro 

rol van de 
partner 

Resultaten 2-4 en 6. Werkt in de provincies Chumbivilcas, Espinar en Cotabambas aan 
ruimtelijke ordening en waterbeheersplannen, opbouw van lokale alternatieven, versterking 
van sociale organisaties, verdediging van lokale gemeenschappen getroffen door de 
mijnbouw, juridische bijstand van mensenrechtenverdedigers. 

partner sinds Sinds 2011 

  

6 DHSF 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Derechos Humanos Sin Fronteras 

adres Barrio Profesional A-8, 3er piso, Cusco 

telefoon 0051-84-242115 

e-mail dhsf@derechoshumanos.pe   

contactpersoon Jaime Cesar Borda Pari 

doelstelling K13 PERU 

DGD-budget 315.000 euro 

rol van de 
partner 

DHSF is een mensenrechten NGO die de rechten van boeren en inheemse gemeenschappen 
verdedigt in de provincies van Paruro (in samenwerking met Cedep Ayllu), Chumbivilcas en 
Espinar (met CooperAcción). DHSF versterkt gemeenschapscomités voor milieumonitoring in 
Espinar en Chumbivilcas (R01), bevordert campagnes ten gunste van het werk van milieu- en 
mensenrechtenverdedigers, en het recht op gezondheid in Espinar (R02), versterkt 
vrouwenorganisaties en vrouwelijke lokale autoriteiten bij het claimen van hun rechten 
(R03), de versterking van een communicatieplatform in Cusco (R04), de begeleiding van 
basisorganisaties in Espinar, Chumbivilcas en Paruro in de verdediging van individuele en 
collectieve rechten (R05), en de  gecoördineerde juridische verdediging en politieke actie ten 
gunste van slachtoffers van milieuconflicten en criminalisering (R06). 

partner sinds Sinds 2013 

  

7 GRUFIDES 

type Partner in eigen middelen – in afbouw tot eind 2018 

volledige naam Grufides 

adres Jr. Cruz de Piedra No. 441, Cajamarca 

telefoon 0051-76 342082          

e-mail mirtha_vasquez@yahoo.es 

contactpersoon Mirtha Vásquez Chiquilín 

doelstelling K13 PERU 
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DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

Grufides is een lokale mensenrechten NGO die de rechten van de lokale bevolking en 
boerengemeenschappen bevordert in de context van de mijnbouw in Cajamara. Zij nemen 
de juridische verdediging op zich van mensenrechten verdedigers (R05) en ondersteunen 
gemeenschappen met capaciteitsversterking, juridisch advies en eventueel rechtsbijstand 
die hun positie versterkt ten opzichte van mijnbouwprojecten (R02). 

partner sinds Sinds 2012 

  

8 IBC 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Instituto Bartolomé de las Casas 

adres Belisario Flores 687, Lima 14 

telefoon (51 1) 472-3410 

e-mail bartolo@bcasas.org.pe  

contactpersoon Roelfien Haak Mares de Sulmont 

doelstelling K13 PERU 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

IBC versterkt sociale leiders en organisaties via het nationaal vormingsprogramma voor 
sociale leiders “Escuela Hugo Echegaray” (R04) 

partner sinds Begin jaren 1990 

  

9 IDL 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Instituto de Defensa Legal  

adres Av. Alberto Alexander No. 2694 Lince, Lima 14, Perú 

telefoon (511) 628-3484 

e-mail idl@idl.org.pe  

contactpersoon Gabriela Joo Dominguez 

doelstelling K13 PERU 

DGD-budget 240.000 euro 

rol van de 
partner 

IDL is een nationale mensenrechten NGO die via politieke en mediacampagnes ten gunste 
van het werk van milieu- en mensenrechtenverdedigers, en van het recht op gezondheid in 
Espinar (R04), en strategische rechtszaken (R02) vanuit de problematiek van en met de 
participatie van de slachtoffers. Ook werkt IDL in deze periode aan een wetsvoorstel voor de 
bescherming van mensenrechtenverdedigers, en bepleiten ervan bij het vice ministerie voor 
mensenrechten (R03), en versterken zij de capaciteiten van andere kleinere mensenrechten 
NGOs in hun juridische strategieën (R02). 

partner sinds Sinds 1987 

  

9 PDTG 

type Partner in eigen middelen – in afbouw tot eind 2018 

volledige naam Programa Democracia y Transformación Global 

adres Jr. 6 de Agosto 838 – Interior E, Jesús María, Lima 11 

telefoon 0051-1-7153450 

e-mail info@democraciaglobal.org  

contactpersoon Marylin Daza Quintanilla 

doelstelling K13 PERU 

DGD-budget 0 euro 

rol van de 
partner 

PDTG is een nationale NGO die zich richt op vorming en actieonderzoek. Enerzijds versterkt 
PDTG lokale organisaties (R04) en hun strategieën voor de sociale controle over de 
mijnbouw in Cajamarca (R02), en anderzijds ontwikkelen ze methodologieën en versterken 
zij capaciteiten van volksonderwijzers die met sociale organisaties in het hele land werken 
(R06). Ook andere partners nemen deel aan de vormingsprogramma’s van PDTG.   
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partner sinds Sinds 2014 

  

10 TARPURISUNCHIS 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Asociación para la Promoción de la Educación y el Desarrollo de Apurímac Tarpurisunchis 

adres Antabamba Baja s/n, Tamburco, Abancay 

telefoon 0051 983639900 

e-mail direccionejecutiva@tarpurisunchis.org  

contactpersoon Jésus Francisco Javier Maltpartida Arzubiaga 

doelstelling K13 PERU 

DGD-budget 307.000 euro 

rol van de 
partner 

Tarpurisunchis werkt op regionaal niveau in Apurimac aan de bevordering van een duurzaam 
ontwikkelingsmodel in de geest van het Buen Vivir, dat is gebaseerd op de Quechua 
identiteit van de regio en de participatie van de lokale bevolking in de beslissingen over de 
regionale toekomst. Hiervoor realiseren zij periodieke campagnes over diverse thema’s via 
Grupo Apurimac en enkele alternatieve mediakanalen (internet, interactieve materialen en 
televisieprogramma’s) (R02 en R04), bevorderen ze lokaal beleid en overlegorganen ten 
gunste van het Buen Vivir (R03), en versterken zij sociale organisaties en leiders (R04). Ten 
slotte, bevordert Tarpurisunchis samen met Aprodeh een regionaal pact voor 
gendergelijkheid en de implementatie van verschillende praktijken in het kader van dit pact 
bij NGO’s en sociale organisaties. 

partner sinds Sinds 2012 
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3. K13 PERU – VERANDERINGSTHEORIE 

Rurale gemeenschappen controleren, beheren en 
verdedigen hun territoria bedreigd door de 

mijnbouwindustrie

Inspirerende alternatieven van Buen Vivir 
uitgewerkt en gerealiseerd 

BD versterkt partners en programma

Versterkte en democratische sociale organisaties beïnvloeden 
de samenleving in samenwerking met andere sociale actoren

Advies en raad 
in complexe 

crisissituaties

Versterkte 
capaciteiten 

en leiderschap 

Precieze info + 
argumenten 
die eisen en 

besluiten 
onderbouwen

Vernieuwde 
modellen van 
ondersteuning 
en begeleiding

Versterken rol 
en initiatieven 
van vrouwen 
en jongeren

Uitwisseling, 
ontmoetingen 
tussen sociale 
organisaties 

en processen

Rurale gemeenschappen in de Hoge Provincies 
van Cusco en Apurimac controleren, beheren en 
verdedigen hun territorium en implementeren 

alternatieven van Buen Vivir

Versterkt 
democratisch en 

autonoom bestuur, 
strategisch denken en 

handelen in sociale 
organisaties

R05: Sociale organisaties 
oefenen hun vrijheid van 
mening en vereniging uit 

en beschermen zich tegen 
criminalisering

Allianties en 
samenwerking tussen 

sociale organisaties 
en met andere 

instellingen van de 
civ. maatschappij

R01: Versterkt sociaal 
beheer van het 

grondgebied en van 
de natuurlijke 

hulpbronnen (water)

R02: Schendingen van 
rechten door de 

mijnbouwindustrie 
worden voorkomen of 

gesanctioneerd

Lokaal overleg en 
coördinatie over 

territoriaal beheer

De Staat treedt op 
als beschermer 

van individuele en 
collectieve 

rechten 

Territoriale 
conflicten worden 
op vreedzame en 
transformerende 

manier 
gekanaliseerd

R03: Autonome lokale 
alternatieven worden 

referentie

Visie op alternatieven in 
organisaties en 

gemeenschappen

R03: Kritisch 
publiek debat over 

ontwikkelingsmodel

R03: Overheid 
ondersteunt en 
reproduceert 
succesvolle 

alternatieven

R04: Sociale organisaties  
met actieve, leidende rol 
in processen van sociale 

verandering

R06: Partners met aangepaste institutionele 
capaciteiten en instrumenten 

R06: Consolidering van het programma - versterken 
synergie, complementariteit en samenwerking

Solide transversale benaderingen: gendergerechtigheid, interculturaliteit, dialoog kennissystemen, protagonisme sociale organisaties 

Internationale en nationale 
beleidsbeïnvloeding: BD, partners en 

netwerken

Versterkte rol 
en initiatieven 
van vrouwen 
en jongeren

Sociale controle 
op milieu- en 

sociale praktijken 
bedrijven

Politieke actie 
en campagnes 
ondersteunen 

lokale 
processen

Strategische 
rechtszaken

Ruimtelijke ordening 
en sociaal beheer 

van het territorium 
in lokale 

gemeenschappen

Versterkt 
gemeentelijk 
bestuur voor 

realisatie rechten 

Juridische 
verdediging en 
bescherming

Versterkte en 
ondersteunde 

lokale 
alternatieven

Communicatie
-platformen

Versterken rol en 
initiatieven 
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TOELICHTING 
 

1 Het programma in Peru situeert zich in de “Hoge Provincies” Espinar, Chumbivilcas en Paruro in Cusco, en 
Cotabambas, Aymaraes en Abancay en Grau in Apurimac, die worden bewoond door de inheemse 
Quechua bevolking. Ze behoren tot de provincies met de hoogste cijfers voor armoede en ondervoeding 
in het land. Ze werden zwaar getroffen door de burgeroorlog uit de jaren tachtig en negentig, en kennen 
historisch een kleine aanwezigheid van overheidsvoorzieningen

1
. Tegelijkertijd bevinden de hooglanden 

van Apurimac en Cusco zich in het hart van de belangrijkste uitbreidingszone van de mijnbouw in Peru. 
Deze complexe situatie stelt de inheemse gemeenschappen, civiele maatschappij en lokale overheden 
voor grote nieuwe uitdagingen.  
De uitbreiding van de mijnbouw mag niet ten koste van de rechten van de lokale bevolking gaan. Zij 
moeten de toegang tot natuurlijke hulpbronnen behouden (schoon water, land, etc.), hun recht op 
gezondheid, politieke participatie en raadpleging moet gerespecteerd worden, en de winsten die de 
mijnbouwprojecten zullen genereren moeten ook de lokale economie ten goede komen. Ons programma 
wil bijdragen aan het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen, de bescherming van de rechten van 
de inheemse en boerenbevolking, en het versterken van de rol en instituties van de Peruaanse staat in de 
bevordering van democratie en duurzame ontwikkeling en de bescherming van rechten van de lokale 
bevolking, met specifieke aandacht voor vrouwen en inheemse gemeenschappen.  Ook ondersteunen we 
gemeenschappen in het opbouwen van lokale alternatieven voor grootschalige mijnbouw. Al deze 
strategieën zijn onderling verbonden en van mekaar afhankelijk.  
Lokale interventies worden aangevuld door sensibilisering, politieke actie en beleidsbeïnvloeding op 
regionaal en nationaal niveau. De belangrijkste doelgroep bestaat uit de rurale gemeenschappen en hun 
sociale organisaties (van producenten, vrouwen, jongeren). De versterking van deze organisaties krijgt 
een centrale plaats in het schema, omdat zij een cruciale rol spelen binnen de verdediging van de rechten 
van de lokale bevolking, en de beleidsbeïnvloeding op verschillende politieke niveaus. 

2 De partnerorganisaties zijn de centrale “operatoren” van het programma, die de interventies uitvoeren 
en nauw betrokken worden bij het plannen, opvolgen en evalueren. Samenwerking en synergie wordt 
door hen steeds meer als een echte nood en meerwaarde ervaren, omdat zij enerzijds minder middelen 
ter beschikking hebben, en anderzijds de politieke context veel ingewikkelder is geworden. Partners die 
werken rond landbouw kunnen niet langer de impact van extractieve activiteiten op de mensenrechten 
van hun doelgroep negeren, terwijl beleidsbeïnvloeding ten gunste van de lokale bevolking voorbeelden 
nodig heeft van succesvolle lokale processen voor duurzame ontwikkeling. Lokale sociale conflicten 
hebben nationale aandacht nodig, alvorens de regering in actie komt, en de uitwisseling tussen 
verschillende lokale processen maakt betere strategieën mogelijk voor onze partners. 
Partners zoeken hierdoor steeds meer de complementariteit tussen hun interventies, en wij steunen hen 
daar volledig in, via de ruimtes voor uitwisseling en samenwerking die ons programma biedt. Bovendien 
wijzigt de rol van instellingen van de civiele maatschappij snel. We begeleiden partners individueel en 
collectief in een proces van institutionele transformatie, dat aspecten omvat zoals duurzaamheid 
(financieel, sociaal), nieuwe organisatie –en samenwerkingsvormen, kritische reflectie over hun rol in de 
samenleving (zie 6.4.3). Dit alles moet een positieve invloed hebben op de resultaten, en de kwaliteit en 
effectiviteit van de interventies verbeteren. Delen van ons programma worden ondersteund in 
samenwerking met Madre Coraje, 11.11.11, Cafod, Misereor en EntrePueblos (zie synergie 7). 

3 Beleidsbeïnvloeding op nationaal vlak gebeurt door nationale partners met zetel in Lima (IDL, 
Cooperacción, in mindere mate Aprodeh), maar is sterk verbonden met het terrein. Campagnes voor 
beleidsbeïnvloeding en voor media-aandacht worden gezamenlijk opgezet en geëvalueerd, waarbij 
CooperAcción en IDL hun expertise verenigen met de kennis van de lokale processen van organisaties als 
DHSF. Cruciale thema’s zijn het recht op gezondheid in Espinar, waar de lokale bevolking het slachtoffer 
is van hun vervuilde leefomgeving, het recht op sociale organisatie en protest van de lokale bevolking, en 
de rechten van de gemeenschappen in Cotabambas in de context van het Las Bambas mijnbouwproject. 
Deze partners zorgen voor de band met nationale en internationale netwerken en leveren 
gespecialiseerde kennis/analyse en expertise op juridisch vlak, maar hebben tegelijkertijd de kennis en 
relatie met de lokale processen nodig van organisaties als DHSF en Cedep Ayllu. Het BD-programma biedt 
een duidelijke meerwaarde voor deze coördinatie. Op het internationale niveau speelt BD een actieve 
rol, o.a. via de beleidsmedewerker natuurlijke hulpbronnen in Brussel, in samenwerking met andere 
internationale organisaties en netwerken zoals OCMAL, Red Sombra of CIDSE. Internationale solidariteit 

                                                                 
1
 Jose De Echave, La minería en el Sur Andino: Los casos de Cusco y Apurimac (Lima 2014)  
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speelt vooral bij R02 en R05, als strategie om de overheid en bedrijven onder druk te zetten, en sociale 
leiders en mensenrechtenverdedigers te beschermen. Grote mijnbouwbedrijven zijn vaak gevoeliger voor 
negatieve aandacht vanuit internationale media, netwerken van de civiele maatschappij, of van 
internationale rechtsorganen als die van het Inter-Amerikaanse Systeem voor Mensenrechten dan voor 
de klachten of voorstellen van de lokale bevolking. Grote investeringsbeslissingen worden ook genomen 
op een hoger niveau. Enkele relevante internationale mechanismen voor onze werking, zijn de Inter-
Amerikaanse Commissie (CIDH), richtlijnen van de EU voor de bescherming van 
mensenrechtenverdedigers, VN-rapporteurs (vrijheid van vereniging, rechten van inheemse volkeren, …), 
monitoringinstrumenten van het associatieakkoord tussen de EU en Peru. 

4 BD voert een kritische dialoog met de partners over de transversale benaderingen en hoe ze die vertalen 
in hun concrete werkwijze. Deze worden ook expliciet meegenomen in alle dimensies van de 
programmadynamiek (PME, participatie van doelgroepen en condities waarin dit gebeurt, enz.).  
We voorzien geen aparte resultaten voor de transversalen. Milieu zit sterk vervat in R01 en R02. Gender 
komt in de indicatoren (2.1, 4.1, 6.2) aan bod. Hetzelfde geldt voor jongeren. Het versterken van de rol, 
participatie en initiatieven van vrouwen en jongeren staat expliciet in de verschillende 
veranderingsketens, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit cruciaal is om de kwaliteit en impact van onze 
interventies te verbeteren. Binnen de sociale organisaties heerst nog vaak een patriarchale cultuur, 
terwijl vrouwen vaak het meest te lijden hebben onder de negatieve gevolgen van grote 
mijnbouwprojecten, het voortouw nemen bij het opkomen voor de rechten van de gemeenschap, en 
daarbij ook andere accenten leggen. Alternatieven kunnen maar voldoende draagvlak hebben indien ze 
beantwoorden aan de verwachtingen van jongeren, die zich vaak buitengesloten voelen uit de 
organisaties. Zij hebben doorgaans een andere visie waar rekening mee moet worden gehouden, maar 
ook vaardigheden en kennis die de sociale organisaties kunnen helpen om relevant te blijven en invloed 
uit te oefenen. We steunen daarom (via de partners of microprojecten) organisaties en initiatieven van 
jongeren in de provincies en regio’s waar we werken, en laten jongeren actief participeren in de 
discussies over onze strategieën. 

5 Het programma vertrekt vanuit de hypothese dat sociale veranderingen maar duurzaam zijn indien ze 
van onderuit worden gedragen en gedreven. Dit wordt algemeen aanvaard in de academische discussie 
over sociale bewegingen

2
. De rurale gemeenschappen zijn de centrale actoren, rechtssubjecten (met 

individuele en collectieve rechten) met een permanente band met het grondgebied waarop ze leven. Zelf 
of via hun sociale organisaties oefenen ze in de praktijk de controle over hun grondgebied uit en maken 
schendingen van rechten zichtbaar via alternatieve en reguliere media, rechtszaken of door mobilisatie.  
Anderzijds biedt het territorium aan de rurale gemeenschappen een economische, juridisch-politieke, 
sociale, culturele basis die hen toelaat autonoom beslissingen te nemen over hun toekomst. Het 
territorium is dus van levensbelang voor de leefbaarheid van rurale gemeenschappen. 

6 Rurale gemeenschappen en hun sociale organisaties maken bewuste en autonome keuzes  over hoe zij 
hun grondgebied

3
 willen beheren en gebruiken voor economische, culturele en politieke processen. Dat 

is de basis voor wat we “Alternatieven van Buen Vivir” noemen. Binnen deze alternatieven staan 
duurzaamheid en de lokale culturele identiteit centraal. De exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en de 
zoektocht naar economische groei, mag dan ook niet ten koste van de rechten van de lokale bevolking 
gaan, of de vernietiging van natuurlijke hulpbronnen betekenen. Wij versterken daarom lokale processen 
van duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen, en het verstevigen van lokale productie en 
consumptienetwerken en praktijken, die niet alleen bijdragen tot betere materiële omstandigheden in de 
gemeenschappen, maar ook beogen de lokale sociale organisatie te versterken, die nodig is om 
uitdagingen aan te gaan zoals het sociaal beheer van het water, of de reactie op de impact van de 
klimaatsverandering. 

7 Controle over het grondgebied en inspraak in beslissingen over het gebruik ervan, zijn noodzakelijke 

                                                                 
2
 Dit wordt algemeen aanvaard in de academische discussie over sociale bewegingen en ontwikkeling. Zie het 

klassieke werk: Sonia Alvarez, Evelina Dagnino en Arturo Escobar, Cultures of Politics Politics of Cultures : Re-
Visioning Latin American Social Movements (Boulder 1998), of voor Peru: Anthony Bebbington, Martin Scurrah 
en Claudia Bielich, Los movimientos sociales y la política de la pobreza en el Perú (Lima 2011). 
3
 we gebruiken in deze tekst zowel de term “grondgebied” als “territorium”, die verwijst naar het land waarop 

gemeenschappen leven, en waarover zij meestal ook (collectieve) eigendomsrechten uitoefenen. Het heeft 
voor de inheemse volkeren en voor heel wat boerengemeenschappen in de Andeslanden, veel betekenissen: 
het is de basis voor het leven en de cultuur, bron van spiritualiteit en geheugen of herinnering, van 
soevereiniteit en autonomie, de plek waar individuele en collectieve toekomstplannen vorm krijgen.   
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voorwaarden voor de opbouw van duurzame alternatieven. Zonder effectieve en stabiele toegang tot 
water en grond, kan je geen plannen maken en uitvoeren om bv. de landbouwproductie duurzamer te 
maken. Omgekeerd geven alternatieven toekomstperspectief, ze motiveren de rurale bevolking (ook 
jongeren) om in de gemeenschappen te blijven leven. Partners ervaren steeds meer de nood om rechten-
verdediging te koppelen aan concrete  voorstellen/interventies die de levenskwaliteit van de bevolking 
verbeteren. Succesvolle, inspirerende alternatieven, zoals de boerengemeenschap Pataypampa die de 
interne organisatie en productie (kaas, avocado, etc.) zo wist te versterken dat ze een voorbeeld in de 
regio zijn, motiveren én legitimeren de sociale strijd ter verdediging van het territorium. Zij tonen aan dat  
niet enkel migratie of werken in de mijnbouw paden naar een beter leven zijn, maar dat  
gemeenschappen ook met hun eigen middelen, capaciteiten en cultuur hun levensomstandigheden 
kunnen verbeteren. 

8 Louter vorming van sociale leiders, zoals vele NGO’s in Peru die al decennia lang aanbieden, leidt niet 
automatisch tot een verbeterde bestuurspraktijk en interne democratie in de sociale organisaties. 
Bovendien werd voorheen meer dan eens onbewust op paternalistische wijze met lokale 
gemeenschappen gewerkt. In het lopende programma hebben we daarom onze strategieën van 
organisatieversterking grondig geëvalueerd en herzien. Onze partners (meestal NGO’s) worden veel meer 
bondgenoten van de rurale gemeenschappen en hun organisaties, dan dienstverleners. Strategieën 
worden samen bepaald en geëvalueerd, en de acties van lokale gemeenschappen worden aangevuld 
door juridische, communicatie- en politieke strategieën op een hoger niveau door onze partners. Dit 
vereist een andere relatie, begeleiding, aanwezigheid, en vaardigheden (zie relatie met R01). Sociale 
leiders kunnen en mogen in een complexe context als die in Cusco en Apurimac niet aan hun lot worden 
overgelaten. Anders bezwijken ze snel aan de grote druk van economische belangen (corruptie, 
coöptatie), het onvermogen om aan de verwachtingen van de rurale bevolking te beantwoorden, en de 
sociale conflicten. Binnen deze vernieuwde visie begrijpen partners en sociale organisaties, dat zij als 
deel van een gezamenlijke sociale beweging strijden voor sociale verandering. 

9 De veiligheid en bescherming van sociale leiders (gemeenschapsleiders, milieuactivisten, enz.) hangt 
nauw samen met punt 8. Criminalisering heeft als doel te beletten dat sociale basisorganisaties een 
actieve en autonome rol spelen in de samenleving. Ook zijn lokale autoriteiten en sociale leiders steeds 
vaker het doelwit van geweld door andere lokale actoren (die bijvoorbeeld verbonden zijn met 
netwerken van corruptie of illegale economische activiteiten). Zonder effectieve mechanismen voor 
bescherming houden weinigen het vol. Deze situeren zich binnen de gemeenschap, de georganiseerde 
civiele maatschappij (regionaal, nationaal, internationaal), de Staat (Defensoría del Pueblo, rechterlijke 
macht, regering). Ze beginnen bij duidelijke afspraken binnen lokale organisaties over veiligheid, zodat 
mensenrechtenverdedigers niet alleen reizen, altijd toegang hebben tot communicatiemiddelen en die 
op een veilige en effectieve manier weten te gebruiken, psychologische steun krijgen om met de stress 
van hun situatie om te gaan, of aandacht krijgen voor hun zaak binnen lokale of nationale media. Onze 
gespecialiseerde mensenrechtenpartners IDL, APRODEH en DHSF bieden ook juridische ondersteuning 
aan gecriminaliseerde gemeenschapsleiders. Het EIDHR

4
-project (met deelname van APRODEH) ter 

bescherming van mensenrechtenverdedigers voorziet vorming, begeleiding en beleidswerk over dit 
thema, en een noodfonds. 

10 Sociaal beheer van het territorium verwijst zowel naar de beslissingsmechanismen over het gebruik en 
beheer van het territorium van gemeenschappen, als naar de bestemming ervan. We spreken met onze 
partners eerder over „publieke goederen” (bienes comunes) dan over natuurlijke hulpbronnen of 
rijkdommen. Water, grond, biodiversiteit, enz. zijn niet louter productiefactoren voor private 
economische belangen, maar wel essentieel voor een gezond leefmilieu dat levenskansen biedt aan 
toekomstige generaties, en dus voor het publieke of algemene belang. Doorgaans zijn sociale conflicten - 
met als belangrijkste oorzaak de controle over natuurlijke hulpbronnen - het resultaat van een langdurig 
proces waarin de gemeenschappen, vaak met steun van de civiele maatschappij, een doof oor vonden 
voor hun voortdurende vraag om aandacht voor de schendingen van hun rechten, problemen en 
agenda’s. Het uitblijven van politieke reactie op lokale conflicten is één van de belangrijkste redenen 
voor het uitbreken van een open conflict, waarin geweld meer dan eens voorkomt.

5
 Via ons programma 

willen we daarom bijdragen tot beter beleid en institutionele processen die conflicten kunnen 
kanaliseren, alvorens zij escaleren. We trekken daarbij lessen uit de synergieprojecten “Ordenamiento 

                                                                 
4
 European Instrument for Democracy and Human Rights 

5
 Zie bijvoorbeeld: Anthony Bebbington, Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología 

política de transformaciones territoriales (Lima 2007) 
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participativo del territorio y de los recursos naturales en los Andes peruanos” fase I en II (2011-2016), die 
we samen met ADG en Iles-de-Paix, en onze partners CBC en Cooperacción uitvoerden. 

11 De rechtenbenadering die we toepassen, vertrekt vanuit een reeks hypothesen, o.a. over de rol van de 
Staat in de verdediging en promotie van rechten. De Staat wordt op verschillende niveaus en manieren 
aangezet tot het opnemen van zijn rol als duty bearer: Via constructieve deelname aan overleg en 
dialoog, door het versterken van de capaciteiten van lokale besturen inzake sociaal beheer van het 
territorium en ruimtelijke ordening (gemeenten, bv. door concrete samenwerking met ambtenaren 
bevoegd voor milieu of lokale economische ontwikkeling), maar ook door politieke en sociale druk uit te 
oefenen. We investeerden de voorbije jaren in participatief milieutoezicht door de gemeenschappen. Dit 
helpt hen om de situatie van hun territorium en natuurlijke hulpbronnen beter te kennen en is een 
manier om de hele gemeenschap te sensibiliseren en direct te betrekken bij de bescherming ervan, maar 
het moet uiteindelijk ook de basis vormen voor politieke of juridische actie. Aangevuld met gericht en 
soms ook gespecialiseerd onderzoek van schendingen van rechten (bv. impact op gezondheid van 
bevolking in de directe omgeving van mijnexploitatie in Espinar), vertalen we dit in rapporten of andere 
documenten die gebruikt worden om in dialoog te gaan met de overheid of het mijnbedrijf, of om via 
gerechtelijke weg rechten te claimen. Vermits de middelen beperkt zijn, zetten partners zoals IDL in op 
“strategische rechtszaken” (litigio estratégico). Het gaat om emblematische gevallen van schendingen 
van rechten, waarbij een gunstige uitspraak in het beste geval ook als precedent kan dienen voor andere 
zaken. De rechtszaak wordt ondersteund door een geheel van strategieën, gaande van 
organisatieversterking en vorming van de betrokken gemeenschappen of groepen over hun rechten, 
sensibilisering van de publieke opinie, opbouwen van allianties, tot lobbywerk. In sommige gevallen is 
het nodig om ook te werken aan de bescherming van de veiligheid van de eisende partij (de 
gemeenschap, slachtoffers - zie R05). Het meest opportune niveau om zo’n zaak te voeren (lokaal-
nationaal-internationaal, burgerlijke-strafrechtelijke of constitutionele procedure) hangt af van de 
concrete omstandigheden. Ook en vooral binnen dergelijke rechtszaken, waken we erover dat de 
mensen en organisaties aan de basis om wie het gaat, de teugels in handen houden. Dat zijn voorbeelden 
van hoe we het protagonisme van basisorganisaties als transversale benadering concreet maken.   

12 Om lokale gemeenschappen de mogelijkheid te geven echte keuzes te maken over hun eigen toekomst, 
moeten er lokale alternatieven voor het extractieve ontwikkelingsmodel bestaan en gekend zijn. Deze 
alternatieven zijn divers, maar zijn alle gebaseerd op collectieve beslissingen van de gemeenschappen 
over hun territorium en het beheer van de natuurlijke hulpbronnen, dragen bij aan een grotere 
levenskwaliteit en de garantie van de rechten van de lokale bevolking, garanderen duurzaamheid en het 
respect voor de natuur, en sluiten aan op de lokale culturele identiteit. We zien alternatieven daarom op 
verschillende niveaus, zoals de verbetering van de rechtensituatie van vrouwen, of het versterken van de 
lokale agro-ecologische productie of het waterbeheer. In een visietekst bij het Andesprogramma 2014-
2016, lichten we dit meer in detail toe

6
. Lokale gemeenschappen kunnen ook van elkaar leren, wanneer 

ze de oplossingen en initiatieven van verschillende gemeenschappen leren kennen. Uitwisselingen 
faciliteren tussen gemeenschappen (lokaal, regionaal, nationaal, binnen de Andes) is een beproefde 
strategie, die bewezen heeft sterk motiverend te werken indien ze goed wordt begeleid. Op die manier is 
de rurale bevolking niet langer een object of “begunstigde”, maar spreekt ze vanuit haar eigen expertise 
(dialoog tussen kennissystemen) en vindingrijkheid. 

13 Communicatie is vaak een obstakel voor de civiele maatschappij die streeft naar sociale verandering en 
kritisch is voor het economisch model. Mensenrechtenschendingen of milieuvervuiling krijgen weinig 
aandacht in de media, die zich voorstander tonen van een inperking van rechten ten gunste van 
economische groei. Het gebrek aan publiek debat over het lokale of regionale ontwikkelingsmodel, 
ontneemt de lokale bevolking het recht geïnformeerd over de eigen toekomst te beslissen. De 
traditionele media zijn vaak erg afhankelijk van economische machtsgroepen, hun berichtgeving is erg 
gekleurd (GCA Peru, p. 22). Alternatieve communicatievormen en –kanalen, zoals volksradio’s of lokale 
tv-zenders en sociale media (tegenwoordig heeft men ook op het platteland een mobiele telefoon, die 
vaak aan weet te sluiten op internet), dienen om alternatieven te verspreiden en debat uit te lokken, 
maar ook om schendingen van rechten aan te klagen en zichtbaar te maken. We investeerden eerder al 
in capaciteitsversterking van basisorganisaties en hun gebruik van digitale hulpmiddelen (korte 
documentaires of filmpjes, foto’s) om lokale ervaringen, feiten of impact te documenteren en delen. 

                                                                 
6
 Buen Vivir en alternatieven voor het extractieve ontwikkelingsmodel. Toelichting bij het programma Andes 

van Broederlijk Delen (2014-2016), 2014. 
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4. K13 PERU – ANALYSE VAN DE RISICO’S 
 
Het algemene risicobeleid van Broederlijk Delen wordt hier toegepast op het partnerland. We geven achtereenvolgens de analyse van de risico’s, de beheersmaatregelen en de 
opvolging. Bij evaluatie van de risico’s voor en na beheersmaatregelen, wordt de waarschijnlijkheid (WA) ingeschaald op 10, de impact (IM) op 10, en het risiconiveau (NIV) op 100 
als het product van waarschijnlijkheid en impact. We beperken ons hier tot de externe factoren die een reëel risico vormen in het land.          

  Inschatting 
vóór 

maatregelen 

 Inschatting 
na 

maatregelen 

 

Nr Risico WA IM NIV Beheersmaatregelen WA IM NIV Verantwoordelijke en wijze van 
opvolging 

  FINANCIERINGSRISICO                 

1 De terugtrekking van donoren uit Peru maakt 
het moeilijk voor partners om hun werking 
gefinancierd te krijgen, wat ook gevolgen kan 
hebben voor het deel van de werking dat door 
ons wordt ondersteund.  

5 5 25 De samenwerking verstevigen met andere donoren, 
om risico’s te spreiden en minderen. Als onderdeel 
van traject institutionele transformatie, partners 
efficiënter laten werken (o.a. kosten en 
infrastructuur delen) en lokale fondsenwerving 
faciliteren. 

4 4 16 Jaarlijks, 
programmaverantwoordelijke (PV): 
overleg andere donoren  
lokale vertegenwoordiger (LV): dialoog 
partners en donoren  

  FINANCEEL RISICO                 

2 Risico dat fondsen niet correct afgerekend 
worden als gevolg van gebrekkig beheer en 
interne controle bij partnerorganisaties. 

3 5 15 Risico's worden gedetecteerd op basis van de 
controle van financiële verslaggeving en audits van 
partners. Risico's worden aangeduid in de 
projectbegroting die aangemaakt wordt in januari. 
Deze partners worden nauwlettend opgevolgd. 

2 3 6 Projectbeheerder (PB): toetsing met LV 
Jaarlijks bij goedkeuring dossier.  
Halfjaarlijks bij tussentijdse controle 

  UITVOERINGSRISICO                 

3 De toenemende complexiteit van de 
programma-werking leidt tot overbelasting 
van medewerkers van BD en partners en tot 
kwaliteitsverlies. 

6 5 30 Concentratie en coherentie geografisch en 
thematisch, en intern met strategische doelen van 
partners. Programma sluit maximaal aan bij 
bestaande dynamieken, netwerken, enz.  Beperken 
aantal partners.  

5 4 20 PV en LV 
Realisatie begin van het programma, 
jaarlijks opnieuw geëvalueerd 

4 Isolement van partners, onderlinge verschillen 
en concurrentie, of logistieke problemen 
kunnen maken dat de bereidheid of capaciteit 
tot samenwerking binnen het 
streekprogramma beperkt is. 

5 4 20 Er worden nieuwe manieren gezocht om partners 
samen te brengen en vertrouwen op te bouwen, 
logistieke problemen worden weggewerkt, veilig 
overlegklimaat wordt gecreëerd. Als de 
samenwerking tot stand komt, wordt de 
meerwaarde daarvan door partners onderkend en 
gewaardeerd. Relatie met partners die niet bereid 
zijn tot samenwerking, wordt beëindigd. 

2 4 12 LV, in overleg met PV 
Voortdurende dialoog met partners, 
jaarlijkse partnerbijeenkomst, 
halfjaarlijke evaluatie LV en PV 

  VEILIGHEIDSRISICO                 

5 In periodes van verhoogd conflict komt de 
veiligheid van veldwerkers tijdens 

7 8 56 Veldwerk tijdelijk onderbroken, vertraging in het 
behalen van de resultaten geaccepteerd. De 

6 5 30 LV met PV, en in dialoog met partners 
Elke drie maanden herziening 
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terreinbezoeken in het gedrang.  veiligheid van medewerkers staat voorop. 
Investeren in veiligheidsprotocollen en hun 
toepassing, ook bij partners. Wanneer nodig 
relevante (inter)nationale stakeholders/ overheden 
alerteren. DGD/Ambassade of andere donoren 
informeren wanneer nodig.  

veiligheids-evaluatie 

6 De conflicten inzake extractieve projecten 
kunnen leiden tot intimidering en bedreiging 
van doelgroep- en partner-organisaties en tot 
geweld.  

8 7 56 Steeds een dialogerende opstelling blijven 
hanteren. De wettelijke middelen aanwenden voor 
het verdedigen van de belangen van de bevolking. 
Internationale steun verzekeren voor lokale 
problematieken. Alliantievorming. 

6 5 30 LV met PV 
Elke 3  maanden herziening veiligheids-
evaluatie en protocollen  

7 De democratische ruimte vermindert en er 
wordt een klimaat gecreëerd waarbij sociaal 
protest wordt gecriminaliseerd, met gevolgen 
voor partners. 

8 7 56 De wettelijke middelen aanwenden om de vrije 
meningsuiting te verzekeren. Via netwerken de 
criminalisering van sociaal protest internationaal op 
de agenda plaatsen. 

7 5 35 LV + PV. In dialoog met andere 
organisaties en COEECI 
Elke drie maanden herziening 
veiligheids-evaluatie  

  RISICO INZAKE OPBOUW ALTERNATIEVEN                 

8 Een slecht functionerende of zelfs 
tegenwerkende overheid (op nationaal of 
gedecentraliseerd niveau) is een hindernis om 
alternatieven voor mijnbouw te ondersteunen 
en versterken.   

6 4 24 Versterking van lokale en provinciale 
boerenorganisaties en hun onderlinge 
samenwerking; advocacy om hun sociale controle 
en invloed op het ontwikkelingsbeleid kunnen 
vergroten. Nauwe samenwerking zoeken met lokale 
overheid, die een grotere bewegingsvrijheid heeft. 

5 3 15 LV en PV in dialoog met partners 
Jaarlijkse evaluatie 

9 Natuurfenomenen of andere 
omgevingsfactoren bemoeilijken de 
ontwikkeling van productieve alternatieven 
die met het programma beoogd wordt. 

8 7 56 Het programma bevordert de toepassing van agro-
ecologie, duurzaam beheer van water en 
territorium die het lokale landbouwsysteem meer 
weerbaar maken tegen de gevolgen van 
klimaatverandering. 

7 5 35 Jaarlijkse evaluatie 
LV in dialoog met partners 
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5. K13 PERU – VERWERKING VAN DE AANBEVELINGEN BIJ DE GSK 
 

aanbeveling Aandacht voor de transversale thema's in de individuele programma's  

verwerking De transversale thema’s gender en milieu worden toegelicht in ToC n°4 en in 6.4.3 

aanbeveling Concretisatie van synergieën en complementariteit binnen GSK en met GSK Waardig Werk  

verwerking Zie punt 6.6 
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6. K13 PERU - SPECIFIEKE DOELSTELLING 
6.1 K13 PERU – FICHE VAN DE DOELSTELLING 
 

doelstelling Comunidades rurales en las Provincias Altas de Cusco y Apurimac controlan, gestionan y 
defienden su territorio e implementan alternativas de Buen Vivir.  

doelstelling Rurale gemeenschappen in de Hoge Provincies van Cusco en Apurimac controleren, beheren en 
verdedigen hun grondgebied en implementeren alternatieven van Buen Vivir. 

IATI identifier BE-BCE_KBO-0418088113-K13_PERU 

land PERU GSK PERU 

Interventie 
gebieden  
  
  
  
  

NATIONAAL 
Partners: IDL, Cooperacción, PDTG, IBC (enkel in 2017) 

STREEK HOGE PROVINCIES CUSCO-APURIMAC 
Partners: Cedep Ayllu, CBC, DHSF, Tarpurisunchis, Aprodeh, Ceproder, Cooperacción 

STREEK CELENDIN IN CAJAMARCA (met eigen middelen) 
Partners: Grufides, PDTG 

lokalisering subnational  
level 1 

subnational  
level 2 

subnational   
level 3 

Lokaliteit 

STREEK  
CUSCO-
APURIMAC 

Regio Cusco Provincie Paruro 
  

District Accha Sihuina, Misanapata, Amancay, Parcco, 
Huyaino Aya, Pforccohuay 

District Omacha Huillque, Hacca, Osccollopata, 
Huillcuyo, Sahua Sahua, Antapallpa, 
Checapucara, Omacha (Ccoyani) 

District Colcha Pacopata, Cochirihuay, Pampacucho 

District 
Huanoquite 

Masca, Tihuicti, Molle Molle 

Provincie Espinar District Yauri Cañipia en stroomgebied van de 
Salado-rivier 

Provincie 
Chumbivilcas 

District Santo 
Tomas Velille 
Livataca 

Urazana, Merquez en Casa Blanca 

Regio 
Apurimac 

Provincie 
Cotabambas 
   

District 
Tambobamba 

Asacasi, Qello, Ccasacancha, 
Ocrabamba Qaqahuasi, Punapampa, 
Totorahuaylas 

 District Mara Pisacasa Wuaruma, Yuricancha 
Chacamachay 

 District Challhuahuacho   

 District Cotabambas   

 Provincie Grau District 
Pataypampa 

Pampahuasi 

 Provincie 
Aymaraes 

District 
Tapairihua 

Iscahuaca in Cotaruse en Quishque, 
Tapairihua - Pocohuanca 

 Provincie 
Abancay 

Curahuasi Ccochua en Ccocha in Curahuasi 

doelgroep Rurale, vooral Quechua gemeenschappen in Cusco en Apurimac. Specifieke groepen: sociale 
leiders, verdedigers van milieu en mensenrechten, vrouwen en jongeren.     

begunstigden Directe doelgroep 8.500 huishoudens, indirecte doelgroep geschat op 192.000 personen. In de 
mate dat partners bijdragen aan reële beleidsveranderingen, is de indirecte doelgroep groter. 

organisaties Doelstelling uitgevoerd door Broederlijk Delen. Voor de interactie met Studio Globo, zie 
Toelichting vooraf. Geen andere organisaties 

operationele kosten 2.276.323,52 EUR 

policy 
markers 
  
  

milieu 2 goed bestuur 1 

woestijnvorming 0 gezondheid van moeder en kind 0 

biodiversiteit 1 HIV/aids 0 

klimaat aanpassing 1 kinderrechten 0 

klimaat mitigatie 0 ontwikkeling van handel 0 

gender 1     
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6.2 K13 PERU – BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN 
 

Indeling baseline jaar 3 jaar 5 verificatiebronnen 

STRATEGISCHE DOELEN GSK 

MEC1 - Contribuir al respeto y la promoción de los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales, culturales y ambientales, sean éstos individuales o 
colectivos, en particular de los grupos vulnerables  

MEC2 - Promover el enfoque de género, reconociendo, respetando y promoviendo el ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo los derechos sexuales y 
reproductivos. 

MEC3 - Contribuir a la protección del medioambiente y a la toma de medidas para enfrentar el cambio climático y otros riesgos 

MEC4 - Contribuir a la protección, la promoción y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los actores locales, en particular de los más vulnerables, en la gestión 
democrática e intercultural de su territorio y el uso sustentable de sus recursos (agua, tierra, biodiversidad…), así como los derechos de la naturaleza 

MEC5 - Contribuir a la protección, la promoción y el ejercicio de los derechos sociales, culturales, ambientales y económicos de las familias, incluyendo todas las formas de organizarse 
(comunidades campesinas e indígenas, asociaciones, microempresas...), para vivir dignamente de su actividad principal, la agricultura familiar (AF). 

MEC7 - Contribuir a un desarrollo económico más equitativo y en equilibrio con la naturaleza, que garantice el respeto de los derechos y la redistribución hacia los grupos más vulnerables 

MEC10 - Contribuir a la buena gobernanza local para un desarrollo local sostenible. 

MEC11 - Fortalecer a las OSC para que puedan cumplir su función, tal como fue definida en Busan1 y en la Hoja de Ruta de la UE 

SPECIFIEKE DOELSTELLING K13 PERU 

Rurale gemeenschappen in de Hoge Provincies van Cusco en Apurimac controleren, beheren en verdedigen hun territorium en implementeren alternatieven van Buen Vivir. 

Indicator 1. Aantal gemeenschappen die hun grondgebied verdedigen en 
alternatieven implementeren  

2 8 15 Rapportering door partners verwerkt door het BD-team 

Indicator 2. Aantal verkregen beleidsmaatregelen ten gunste van Buen Vivir 0 7 15 Rapportering door partners verwerkt door het BD-team 

RESULTAAT 1 SOCIAAL BEHEER VAN HET TERRITORIUM 

Boeren- en inheemse gemeenschappen en hun sociale organisaties versterken de controle over hun territorium en het rechtvaardig en duurzaam beheer van de publieke goederen. 

BETROKKEN ACTOREN: CBC, Cooperacción, Cedep Ayllu, DHSF, Ceproder 

Indicator 1. Aantal gemeenschappen of organisaties die nieuwe participatieve 
praktijken van beheer van hun territorium en publieke goederen toepassen 

0 24 40 Rapportering door partners verwerkt door het BD-team 

Indicator 2. % van bovenstaande participatieve praktijken met protagonisme 
van vrouwen 

30% 30% 30% Rapportering door partners verwerkt door het BD-team 

Indicator 3. Aantal nieuwe normen voor duurzaam milieu- en territoriaal beheer 
die bekomen werden die toegepast worden door overheden. 

0 5 10 Rapportering door partners verwerkt door het BD-team 

RESULTAAT 2 SOCIALE CONTROLE OP MIJNBOUW 

In rurale gemeenschappen worden schendingen van individuele en collectieve rechten door mijnbedrijven voorkomen of gesanctioneerd, op basis van actuele informatie over de 
activiteiten van de mijnbouwindustrie. 

BETROKKEN ACTOREN: IDL, Cooperacción, CBC, DHSF, Aprodeh 

Indicator 1. Aantal publieke campagnes over schendingen van rechten 3 9 15 Rapportering van partners op basis van berichtgeving over deze 
campagnes 

Indicator 2. Aantal daarvan dat leidde tot een positieve reactie van overheden 1 3 5 Rapportering van partners op basis van berichtgeving over deze 
campagnes 

Indicator 3. Aantal gerechtelijke klachten ingediend door gemeenschappen ter 10 20 30 Rapportering door partners met oplijsting van ingediende klachten 
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verdediging van hun rechten 

Indicator 4. Aantal daarvan dat leidde tot gunstige uitspraken nog niet 4 8 Rapportering door partners met oplijsting van gevolg van de klachten 

RESULTAAT 3 LOKALE ALTERNATIEVEN 

Succesvolle ervaringen van Buen Vivir worden verdiept, verspreid en/of gereproduceerd, worden referenties voor andere lokale ervaringen en beleid, en voeden de publieke discussie 
over het huidige ontwikkelingsmodel. 

BETROKKEN ACTOREN: CBC, Cooperacción, Cedep Ayllu, Ceproder, Tarpurisunchis 

Indicator 1. Aantal initiatieven van gemeenschappen, begeleid door partners, 
die alternatieve oplossingen bieden voor lokale problemen  

1 10 20 
 

Rapportering door partners met oplijsting van initiatieven. 

Indicator 2. % toename van het bereik van alternatieve media in Cusco en 
Apurimac 

0 12% 25% Rapportering door partners op basis van opvraging gegevens bij media 

RESULTAAT 4 SOCIALE ORGANISATIES 

Sociale organisaties van o.a. vrouwen en rurale gemeenschappen versterken hun democratische en autonome beheerscapaciteiten en herwinnen hun protagonisme in processen van 
sociale verandering. 

BETROKKEN ACTOREN: Aprodeh, CBC, Cedep Ayllu, Ceproder, Cooperacción, Tarpurisunchis – IBC, Grufides, PDTG 

Indicator 1. % van de organisaties betrokken bij het programma die versterkt 
worden 

0 40% 60% Effectieve veranderingen volgens het 5C-model bij 40 geselecteerde 
organisaties, elk jaar vastgesteld en gerapporteerd door partners. 

Indicator 2. Aantal versterkte samenwerkingsverbanden die bijdragen tot de 
doelstellingen van het programma 

0 5 10 Effectieve veranderingen in samenwerkingspatronen die door partners 
als positief beoordeeld worden 

RESULTAAT 5 VRIJHEID EVAN MENINGSUITING EN VAN VERENIGING 

De sociale organisaties en instellingen van de civiele maatschappij passen strategieën toe van veiligheid, juridische verdediging en politieke actie, tegen de criminalisering en repressie van 
het protest, om hun recht op vrijheid van meningsuiting en vereniging uit te oefenen 

BETROKKEN ACTOREN: APRODEH, DHSF, IDL, COOPERACCION, Grupo de trabajo CNDDHH 

Indicator 1. Aantal verdedigde rechtszaken van slachtoffers van criminalisering, 
en % dat leidt tot een gunstige uitspraak.   

5 15 30                                                          
30% 

Juridische documenten en uitspraken. 

Indicator 2. Aantal mensenrechtenverdedigers dat veiligheidsprotocollen en 
beschermingsmaatregelen toepast om hun rechten te vrijwaren in situaties van 
bedreiging en risico.  

0 20 50 Foto’s, aktes met de beslissingen over noodmaatregelen, aktes over de 
ontvangst van noodmaatregelen. Veiligheidsplannen. 

RESULTAAT 6 CAPACITEITSVERSTERKING PARTNERORGANISATIES 

Het BD-programma functioneert in dialoog met bestaande dynamieken en versterkt capaciteiten van partners, samenwerkingsvormen, wederzijds leren en kennisbeheer. 

BETROKKEN ACTOREN: Alle partners, en doelgroepenorganisaties 

Indicator 1. % partners dat vorderingen maakt met hun aanpassing aan de 
nieuwe context door concrete strategieën van institutionele transformatie en 
duurzaamheid uit te voeren 

20% 50% 70% Strategische plannen van partners. Rapporten over de toepassing van 
concrete initiatieven. 

Indicator 2. Graad van implementering van transversale benaderingen, gender-
gerechtigheid, interculturaliteit en participatief beheer van projecten door 
partners  

Baseline 
te 
bepalen 

BL+0,5 BL+1,5 Jaarlijkse audit van toepassing 10 best practices in de 3 dimensies. 

Indicator 3. Gemiddeld niveau van complementariteit met minstens 5 
internationale solidariteitsorganisaties bij de implementering van de strategieën 
van het programma 

1 2,5 3,8 Schaal: 
1- akkoorden over gedeelde strategieën / 2- geïntegreerde projecten / 
3- gedeelde activiteiten / 4- institutionalisering van samenwerking  
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VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 

Het programma is voorbereid met de partnerorganisaties, en met de doelgroepen van het programma, via participatieve workshops  en territoriale raadplegingen. Verschillende studies 
uit het lopende programma hebben geleid tot strategische aanpassingen (jongeren, mijnbouw, etc.) Synergie werd opgesteld met andere ontwikkelingsorganisaties. De overlegstructuren 
met de partners zijn operationeel. Enige overblijvende voorafgaande voorwaarde is de beschikbaarheid van de financiering. 

TYPOLOGIE VAN DE ACTIVITEITEN 

GEZAMENLIJK PROGRAMMA EN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN VAN PARTNERS 

- samenwerking en afstemming tussen interventies van partners op B75 regionaal en nationaal niveau: gezamenlijke PME van interventies in specifieke streken, en nauwe logistieke 
samenwerking (lokale infrastructuur, mobiliteit) 
- uitwisseling tussen Cajamarca en de zuidelijke Peruaanse Andes, om wederzijds leren mogelijk te maken 
- gezamenlijk politiek werk binnen regionale netwerken: Grupo Apurimac, RENADES, Red Muqui Sur 
- gezamenlijke campagnes, ook met andere bondgenoten (bv. CNDDHH, Muqui, en daardoor met 11.11.11) 
- uitwisseling en synergie met partners uit andere landen (bv. EU-project over mensenrechtenverdedigers) 

CAPACITEITSVERSTERKING VAN PARTNERS 

- begeleiding van partners bij interne processen van institutionele veranderingen om zich aan te passen aan de wijzigende context, onder andere van teruglopende financiering. Een 
combinatie van collectieve analyse en reflectie, evaluatie, externe begeleiding, peer review, en concrete samenwerking rond veranderingstrajecten.   
- versterken van de contacten en relaties met internationale netwerken, en voor internationaal politiek werk 

RECHTENVERZEKERING EN BELEIDSBEINVLOEDING 

- vorming voor sociale organisaties en leiders over rechten en mechanismen om die af te dwingen 
- begeleiden en voeren van strategische rechtszaken op nationaal en internationaal niveau, in nauw overleg met de doelgroepen (de rechtssubjecten), over de verdediging van collectieve 
rechten   
- beïnvloeding van en lobby naar lokale, regionale en nationale overheden, en (mijn)bedrijven 
- versterken van lokale communicatieplatforms (radio, tv en internet), die informatie verspreiden over de problematieken en alternatieven in Cusco en Apurimac. Hier wordt steeds meer 
gebruik gemaakt van interactieve materialen en sociale netwerken 
- publieke campagnes over specifieke cases of rechten (gezondheid, water) 
- internationale beleidsbeïnvloeding via netwerken en campagnes (samenwerking met Red Sombra, CIDSE,  beleidsmedewerker BD in Brussel) 

ORGANISATIEVERSTERKING EN SOCIO-POLITIEKE PARTICIPATIE VAN DOELGROEPEN 

- vorming van sociale organisaties en hun leiders, over mensenrechten en de rechten van inheemse volkeren, milieutoezicht en sociaal beheer van het water, lokaal bestuur en 
beleidsbeïnvloeding, landbouwproductie en alternatieven voor het extractivisme, lokale cultuur en identiteit 
- ondersteuning bij uitwerken en toepassen van protocollen voor veiligheid en bescherming van sociale leiders (o.a. in geval van sociaal protest) 
- uitwisselingen tussen gemeenschappen en sociale organisaties, op lokaal (provincies van ons werkgebied), regionaal, nationaal (met de regio Cajamarca) en internationaal vlak 
(Andeslanden: Colombia en Bolivia) 

VERBETERDE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN DOELGROEPEN 

- versterken van lokale productieve en sociale alternatieven voor het extractivisme: agro-ecologische productie, sociaal beheer van het water en  het territorium, irrigatie, enz.  
- versterken van de leefsituatie van vrouwen en jongeren: reductie geweld tegen vrouwen en jongeren, versterking participatie in de besluitvormingsprocessen in gemeenschappen, 
districten en organisaties 
- versterken van de interculturaliteit en herwaardering van de inheemse cultuur 
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6.3 K13 PERU – TABEL 4 OPERATIONELE KOSTEN  
 

1. PARTNERS

Investering         7.900,00       10.000,00       10.000,00         9.200,00         8.400,00            45.500,00 

Werking     150.100,00     160.969,00     164.969,00     156.000,00     146.600,00         778.638,00 

Personeel     182.000,00     191.031,00     192.031,00     194.800,00     180.000,00         939.862,00 

Totaal  340.000,00  362.000,00  367.000,00  360.000,00  335.000,00      1.764.000,00 

2,SAMENWERKINGEN

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal                   -                     -                     -                     -                     -                            -   

3. LOKAAL KANTOOR

Investering            500,00                    -              500,00                    -                      -                1.000,00 

Werking       45.730,00       48.099,00       48.312,00       47.646,00       49.776,52         239.563,52 

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal     46.230,00     48.099,00     48.812,00     47.646,00     49.776,52         240.563,52 

4. HOOFDZETEL

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -           6.000,00         8.000,00         4.000,00                    -              18.000,00 

Personeel       48.960,00       49.440,00       54.080,00       50.400,00       50.880,00         253.760,00 

Totaal     48.960,00     55.440,00     62.080,00     54.400,00     50.880,00         271.760,00 

TOTAAL OK

Investering         8.400,00       10.000,00       10.500,00         9.200,00         8.400,00            46.500,00 

Werking     195.830,00     215.068,00     221.281,00     207.646,00     196.376,52      1.036.201,52 

Personeel     230.960,00     240.471,00     246.111,00     245.200,00     230.880,00      1.193.622,00 

Totaal  435.190,00  465.539,00  477.892,00  462.046,00  435.656,52      2.276.323,52 

totaal K13P01 

APRODEH
                   -                      -                      -                      -                      -                            -   

totaal K13P02 CBC       50.000,00       53.000,00       55.000,00       55.000,00       45.000,00         258.000,00 

totaal K13P03 CEDEP 

AYLLU
      60.000,00       60.000,00       64.000,00       60.000,00       60.000,00         304.000,00 

totaal K13P04 

COOPERACCION
      60.000,00       70.000,00       70.000,00       70.000,00       70.000,00         340.000,00 

totaal K13P05 DHSF       60.000,00       65.000,00       65.000,00       65.000,00       60.000,00         315.000,00 

totaal K13P06 IDL       50.000,00       50.000,00       50.000,00       50.000,00       40.000,00         240.000,00 

totaal K13P07 

TARPURISUNCHIS
      60.000,00       64.000,00       63.000,00       60.000,00       60.000,00         307.000,00 

                         -   

                         -   

                         -   

Total Partners :  340.000,00  362.000,00  367.000,00  360.000,00  335.000,00      1.764.000,00 

Total samenwerking 

1

totaal 

samenwerkingen

Investering       8.400,00     10.000,00     10.500,00       9.200,00       8.400,00            46.500,00 

Werking  195.830,00  215.068,00  221.281,00  207.646,00  196.376,52      1.036.201,52 

Personeel  230.960,00  240.471,00  246.111,00  245.200,00  230.880,00      1.193.622,00 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 435.190,00        465.539,00        477.892,00        462.046,00        435.656,52        2.276.323,52              

Investering

Werking

Personeel

Totaal STUDIO GLOBO

Operationele kosten Broederlijk Delen

Partners

Samenwerkingen

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK PERU K13 Peru - BROEDERLIJK DELEN

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK PERU K13 Peru - STUDIO GLOBO

2017 2018 2019 2020 2021  Algemeen Totaal 
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6.4 K13 PERU – MOTIVATIE TEN AANZIEN VAN DE DAC-CRITERIA 
 
6.4.1 K13 PERU – Beschrijving van de relevantie 
 
Het programma sluit aan bij de Wet op de Internationale Samenwerking en meer bepaald Art. 3: “De Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking heeft de duurzame menselijke ontwikkeling als algemene doelstelling en 
onderneemt daartoe acties die bijdragen tot duurzame en inclusieve economische groei voor een verbetering 
van de levensomstandigheden van de bevolking in de ontwikkelingslanden en tot hun sociaal-economische en 
sociaal-culturele ontwikkeling, teneinde de armoede, uitsluiting en ongelijkheid uit te bannen. De Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking beoogt in dit kader eveneens de capaciteit van de partners inzake ontwikkeling op 
alle niveaus te versterken”. Het programma draagt bij tot het prioritaire thema maatschappijopbouw (Art 11 § 
1). 
 
Via een intens en participatief proces formuleerden de Belgische NGA’s en hun partners eerst een grondige 
gezamenlijke analyse van de Peruaanse context (GCA), om die vervolgen te vertalen in gemeenschappelijke 
strategische doelen en benaderingen, in een Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK). Zowel de GSK als de 
GCA werden goedgekeurd door de Minister. Beide documenten zijn dus een belangrijke referentie om de 
relevantie van het programma te beoordelen.  
Hieronder beschrijven we de relatie tussen de kernresultaten van het programma en de gemeenschappelijke 
strategische doelen (MEC = Meta Estratégica Común) van de GSK. Eén resultaat kan bijdragen tot verschillende 
MECs.  
  

Programma Strategische doelen GSK 

K13 PERU  

K13-R01 Sociaal beheer van het territorium MEC 3, 4, 10 

K13-R02 Sociale controle op de mijnbouw MEC 1, 3, 4 

K13-R03 Inspirerende lokale alternatieven MEC 5, 7 

K13-R04 Krachtige sociale organisaties en 
civiele samenleving 

MEC 2, 11  
 

K13-R05 Vrijheid mening en vereniging MEC 1, 11  

K13-R06 Capaciteitsversterking partners en 
consolidering programma  

MEC 2, 11 
 

 
Het programma draagt bij tot MEC 1 over bescherming en bevordering van mensenrechten, in eerste instantie 
via resultaat 2: een sterkere sociale controle (ook via juridische weg) op de mijnbouwindustrie, en op het beleid 
dat deze ondersteunt, is een manier om te voorkomen dat de sector zowel individuele als collectieve 
mensenrechten schendt, of om schendingen te remediëren of vergoeden. Resultaat 5 betreft de bescherming 
van de vrijheid van mening  en vereniging en de strijd tegen de criminalisering van het sociaal protest, een 
bijzondere vorm van mensenrechtenschendingen die enorm relevant is in de context van de mijnbouwexpansie 
en –conflicten in Peru. 

MEC 2, bevorderen van de genderbenadering, is transversaal, maar wordt in het programma expliciet 
opgenomen via de resultaten inzake versterking van sociale organisaties (resultaat 4) en de 
capaciteitsversterking van partners (resultaat 6), waarbij we specifieke aandacht besteden aan vrouwenrechten 
en –participatie. Resultaten 4 en 6 dragen ook bij tot de realisatie van MEC 11, inzake de versterking van de 
organisaties van de civiele maatschappij zodat die hun rol in de samenleving ten volle kunnen spelen, i.o.m. de 
bepalingen van Busan en de Hoja de Ruta van de EU.  

MEC 3, inzake bescherming van het leefmilieu en maatregelen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, 
wordt mede bereikt door het duurzaam beheer van het grondgebied, rekening houdend met de ecologische 
draagkracht ervan (resultaat 1), door praktijken die schade toebrengen aan het leefmilieu en de gezondheid te 
monitoren en aan te klagen (resultaat 2). Resultaat 1 sluit verder naadloos aan bij MEC 4 inzake het 
democratisch en intercultureel beheer van het grondgebied en duurzaam gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen. Op die manier dragen we ook bij tot versterking van de lokale bestuurscapaciteit voor duurzame 
ontwikkeling (MEC 10).  

Resultaat 3 (inspirerende lokale alternatieven) geeft enerzijds invulling aan MEC 5 over de bescherming en 
bevordering van de familiale landbouw. Het concept van “lokale alternatieven” is weliswaar breder dan enkel 
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productieve initiatieven en landbouw of veeteelt, maar een belangrijk deel van die alternatieven houdt 
verband met de versterking van de familiale landbouw, nog steeds een centrale activiteit voor vele families en 
cruciaal voor hun voedselsoevereiniteit. Datzelfde resultaat 3 geeft in zijn tweede deel aan deze alternatieven 
een meer politieke dimensie (bevorderen van een kritisch publiek debat over het ontwikkelingsmodel), en sluit 
in die zin nauw aan bij MEC 7 over bijdragen tot een meer rechtvaardig en duurzaam economisch model, met 
respect voor mensenrechten en herverdeling van middelen ten voordele van zwakkere groepen in de 
samenleving.  

De specifieke doelstelling en resultaten van het programma zijn uitgewerkt via een participatief proces met 
partners en vertegenwoordigers van doelgroepenorganisaties. In die zin zijn de prioriteiten relevant vanuit het 
perspectief van de noden van de concrete doelgroep in ons werkgebied, in de Hoge Provincies van Cusco en 
Apurimac. De voorgestelde benaderingen om de resultaten te realiseren zijn gestoeld op ervaringen, 
onderzoek en terreinkennis van BD en haar partners in Peru.  

Tot slot spelen we in het programma in op enkele beleidsprioriteiten van DGD: gender en milieu zijn als 
transversale thema’s opgenomen in de resultaten (zie ToC n°4 en 6.4.3 Sociale duurzaamheid) en ook de 
rechtenbenadering staat centraal in het programma (zie ToC n°11).  
Digitalisering wint aan belang bij onze partners. Er wordt o.a. gewerkt met geografische informatiesystemen 
(GPS, GIS) om territoriale beheersplannen op te maken en om aan participatieve milieumonitoring te doen. 
Partners maken steeds meer gebruik van online platformen om gegevens te delen, over hun resultaten te 
communiceren en deel te nemen aan netwerken. Voor advocacy, communicatie en sensibilisering spelen 
sociale media een steeds grotere rol. Binnen de strategie ter bescherming van gemeenschappen en hun leiders, 
is bescherming van digitale gegevens en communicatie een aandachtspunt.  
 
6.4.2 K13 PERU – Beschrijving van de doeltreffendheid 
 
De resultaten van het programma dragen bij tot de realisatie van een groot aantal gemeenschappelijke 
benaderingen uit het GSK. De doeltreffendheid van de interventie wordt versterkt op verschillende manieren:  
- de uitvoering door partners die geselecteerd zijn omwille van hun ervaring, technische capaciteiten en 

legitimiteit bij de doelgroepen, en hun grondige kennis van het terrein en de context. Zij zijn in staat om 
binnen het programmakader, realistische interventies uit te werken.  

- een scherpere geografische afbakening van lokale interventies, het streven naar optimale samenwerking 
tussen partners op het terrein, en complementariteit tussen nationale en lokale partners.  

- waar mogelijk, aansluiting bij bestaande dynamieken en netwerken in de civiele samenleving, eerder dan 
er nieuwe te creëren in functie van ons programma. 

  
Hieronder overlopen we de relevante gemeenschappelijke benaderingen van de GSK (in de originele Spaanse 
formulering), gerangschikt per gemeenschappelijke strategische doelstelling (MEC), met een korte beschrijving 
van de bijdrage van BD aan hun operationalisering via het programma. We verwijzen daarbij frequent naar de 
commentaren (n°) bij de veranderingstheorie (TOC), waarin wordt uitgelegd hoe deze resultaten worden 
bereikt.  
 

Programma K13 PERU  

Relevante gemeenschappelijke benaderingen  GSK 

MEC 1 - Contribuir al respeto y la promoción de los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los 
económicos, sociales, culturales y ambientales, sean éstos individuales o colectivos, en particular de los 
grupos vulnerables 

1A- Apoyar iniciativas y campañas de protección y promoción a favor de los derechos humanos, con un enfoque 
intercultural. 

1C- Apoyar procesos de visibilización, denuncia y judicialización de casos de violaciones de derechos humanos 

1E- Promover los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, especialmente el derecho a la consulta previa, 
libre e informada (Convenio 169 de la OIT). 

1G- Fortalecer las capacidades de líderes sociales y funcionarios, para tomar en cuenta el enfoque de derechos 
en particular en las políticas públicas, a partir de su participación activa en espacios reconocidos e 
institucionalizados para la sociedad civil 

1H- Fortalecer alianzas internacionales para la promoción de los DDHH en todos sus sentidos, desde la denuncia 
hasta el uso de mecanismos internacionales existentes y la promoción de nuevos instrumentos de DDHH 



K13 Peru, pagina 23 
 

Bijdrage van BD: De rechtenbenadering en het bevorderen, verdedigen en beschermen van mensenrechten 
staan centraal in het programma. R01, gaat uit van het collectief recht op inspraak van de inheemse Quechua-
gemeenschappen in Cusco en Apurimac in het beheer van hun territorium en draagt zo bij aan 1E. De focus op 
lokale overlegstructuren om territoriale conflicten te transformeren en voorkomen, en op lokale overheden als 
duty bearers binnen een rechtenbenadering, is compatibel met 1G. In R02 en R05  combineren we de 
verschillende strategieën vermeld in benaderingen 1A, 1C en 1G om het respect voor zowel collectieve (R02 - 
recht van inheemse gemeenschappen op voorafgaande raadpleging, op territorium) als individuele (R05 - 
politieke rechten, vrijheid van meningsuiting en vereniging, protest) rechten te versterken. De aanpak die de 
doeltreffendheid binnen dit domein moet verzekeren, wordt uitvoerig beschreven in TOC n° 11 en TOC n° 9. De 
interventies gebeuren op verschillende niveaus, met nauwe samenwerking tussen nationale en regionale 
partners, al dan niet  ondersteund door internationale netwerken en de BD-beleidsmedewerker natuurlijke 
hulpbronnen (zie TOC n° 3 voor operationalisering 1H). 
 

MEC 2 - Promover el enfoque de género, reconociendo, respetando y promoviendo el ejercicio de los 
derechos de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. 

2A- Reforzar la incorporación de la visión de género y su operatividad en los programas de los ACNG belgas y sus 
copartes 

2B- Fortalecer las capacidades de las OSC peruanas para la transversalización del análisis de género y el pleno 
reconocimiento de los derechos de las mujeres en sus proyectos 

Bijdrage van BD: De genderbenadering van het programma wordt uitgewerkt in de TOC n° 4 over de 
implementering van de transversale benaderingen in het programma, en in 6.4.3 over sociale duurzaamheid. 
We bouwen voort op eerdere reflecties, vormingen en initiatieven over gendergerechtigheid (2014-2016). De 
genderbenadering is expliciet aanwezig in de TOC, de resultaten en indicatoren, hetgeen ook een effectieve 
opvolging verzekert. Die opvolging gebeurt in de bilaterale (tussen BD en individuele partners) én de collectieve 
partnerdialoog (groepswerk). 
 

MEC 3 - Contribuir a la protección del medioambiente y a la toma de medidas para enfrentar el cambio 
climático y otros riesgos 

3A- Impulsar la sensibilización de la ciudadanía en torno a la importancia de la protección del ambiente (…), 
impactos socioambientales de sectores extractivos, gestión ineficiente del agua y su aseguramiento como 
derecho humano, (…) 

3B - Fortalecer las capacidades de líderes y lideresas, organizaciones y autoridades para incorporar medidas 
frente al deterioro ambiental en sus actividades (...) y para apoyar mejoras en la gestión (monitoreo ambiental, 
gestión de riesgos,...). 

3C - Apoyar a las OSC y actores institucionales para el desarrollo y la implementación de acciones alternativas 
tales como: recuperación de conocimientos locales para su uso en propuestas de mitigación y adaptación frente 
al cambio climático; (…), agro-ecología, alimentación sostenible, (…), etc. 

3D - Apoyar a las OSC peruanas en sus acciones de monitoreo y prevención de los conflictos socio-ambientales, 
análisis de género de éstos y de los impactos sobre los derechos, en particular de las mujeres. 

3E - Apoyar a las OSC en su incidencia para mejorar la gestión del medio ambiente, la fiscalización, la 
institucionalidad y las políticas relacionadas con la resolución equitativa de conflictos, la gestión de desastres, la 
mitigación y adaptación frente al cambio climático, la gestión de residuos sólidos, etc. 

3F - Promover articulaciones nacionales e internacionales para denunciar la destrucción medio-ambiental a gran 
escala, con afectación de derechos de comunidades, y para promover alternativas sostenibles en particular a los 
modelos de consumo actual y del extractivismo 

Bijdrage van BD: het programma draagt in belangrijke mate bij aan de bescherming van het milieu (6.4.3 over 
ecologische duurzaamheid). De hierboven opgesomde benaderingen onder MEC 3 worden in het BD-
programma zodanig gecombineerd dat ze mekaar aanvullen en versterken. Benadering 3D wordt vertaald in de 
versterking van de sociale controle op o.a. de milieu-impact van de grootschalige mijnbouw (praktijk en rol van 
bedrijven én van de overheid). BD ondersteunt al enkele jaren een traject rond participatieve milieumonitoring. 
Een praktische toolkit voor dit thema, ontworpen door ex-coöperant Ard Schoemaker, is een belangrijk 
werkinstrument voor partners, gemeenschappen en basisorganisaties. We bevorderen de participatie van 
vrouwen in deze processen, en hebben aandacht voor genderspecifieke impact. Idealiter worden de 
vaststellingen van milieumonitoring gebruikt voor sensibilisering van de publieke opinie,  politieke en juridische 
actie om uiteindelijk het beleid te beïnvloeden (zie 3E, en TOC n° 11). Zie ook TOC n° 10 bij R01, over het belang 
van sociaal beheer van het territorium in de preventie van milieuconflicten. 
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R03, TOC n° 12 beschrijft hoe we 3C uitvoeren via het bevorderen en ondersteunen van duurzame lokale 
alternatieven (bv. agro-ecologische productie). Door te vertrekken vanuit sterke “pilootalternatieven” willen we  
andere gemeenschappen en overheden inspireren. TOC n° 7 beklemtoont de complementariteit van die 
strategie met R01 en R02..  
De programmastrategie voor (inter)nationale advocacy, beschreven in TOC n°3, draagt bij tot benadering 3F.  
 

MEC 4: Contribuir a la protección, la promoción y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y 
culturales de los actores locales, en particular de los más vulnerables, en la gestión democrática e 
intercultural de su territorio y el uso sustentable de sus recursos (agua, tierra, biodiversidad...), así como los 
derechos de la naturaleza 

4A - Sensibilizar a la ciudadanía en torno a la importancia de la relación entre gestión territorial, uso sustentable 
de los recursos naturales, derechos de las poblaciones y de la naturaleza. 

4B - Fortalecer las capacidades de líderes y lideresas, organizaciones y autoridades para el desarrollo y el uso de 
instrumentos técnicos de planificación, ordenamiento, gestión social del territorio, incidencia y participación 
ciudadana… 

4C - Apoyar la implementación de iniciativas de gestión social sostenible del territorio y sus recursos 

4D - Apoyar a las OSC en su incidencia hacia los decisores políticos para que reconozcan el derecho y la 
capacidad de las comunidades, los pueblos indígenas u originarios de desarrollar sus propios procesos de 
ordenamiento territorial 

4E - Promover articulaciones nacionales e internacionales entre actores sociales y autoridades locales para la 
protección de territorios, recursos naturales y la promoción de alternativas 

Bijdrage van BD: Benaderingen 4A tot 4E
 
krijgen een concrete invulling in R01 over sociaal beheer van het 

territorium, via een combinatie van versterking van lokale processen van ruimtelijke ordening en 
waterbeheersplannen (o.a. door vorming CBC), uitwisseling tussen dergelijke processen, en samenwerking met 
of beïnvloeding van overheden. Belangrijke input en lessen uit de voorbije synergieprojecten  “Ordenamiento 
participativo del territorio y de los recursos naturales en los Andes peruanos – Fase I-II” over ruimtelijke 
ordening worden in dit traject meegenomen. Zie TOC n° 10. 
 

MEC 5 - Contribuir a la protección, la promoción y el ejercicio de los derechos sociales, culturales, 
ambientales y económicos de las familias, incluyendo todas las formas de organizarse (comunidades 
campesinas e indígenas, asociaciones, microempresas...), para vivir dignamente de su actividad principal, la 
agricultura familiar (AF). 

5A - Sensibilizar a la sociedad civil, enfatizando en los consumidores, el mundo académico (universidades, 
instituciones especializadas...) y los actores políticos acerca de los alcances y potencial de la agricultura familiar 
y los derechos que se fomentan con la misma (alimentación, salud, biodiversidad...). 

5B - Sensibilizar e informar a las familias campesinas sobre los marcos legales, institucionalidad, 
procedimientos, presupuestos, espacios y mecanismos que aseguren su participación en la toma de decisiones, 
el diseño y validación de políticas públicas que les afecten, a todos los niveles de gobierno. 

5C - Fortalecer capacidades técnicas, institucionales, de gestión e incidencia de las organizaciones agrarias, sus 
liderazgos y sus miembros, promoviendo la inclusión y la participación activa y equitativa de mujeres y jóvenes. 

5D - Apoyar y/o consolidar experiencias o iniciativas de AF para el fortalecimiento de las economías familiares, 
con un manejo sostenible y responsable de los recursos y de los servicios: innovaciones que apunten a fortalecer 
la equidad de género, la inclusión de jóvenes y la transición generacional sostenible; (…); impulso de la agro-
ecología; experiencias de adaptación y mitigación frente al cambio climático; (…) 

Bijdrage van BD: Het veranderingstraject bij R03 in het schema, toegelicht in TOC n° 12, vertrekt vanuit de 
versterking en ondersteuning van concrete lokale alternatieven, waarvan er meerdere maar niet alle direct 
verbonden  zijn met de familiale landbouw (5D). De systematisering en verspreiding van zo’n ervaringen dient 
om  andere rurale gemeenschappen te informeren en sensibiliseren (5B), maar ook de publieke opinie en 
overheid (5A). Met onze beperkte middelen is het onmogelijk om een groot aantal gemeenschappen intens te 
begeleiden. Het is effectiever om vanuit pilootervaringen en kleine succesverhalen, het publiek debat te 
voeden, de overheid te motiveren en responsabiliseren. Partners hebben daar al wat ervaring mee, maar in dit 
programma willen we dit versterken, o.a. via betere communicatiestrategieën.  
5C is onderdeel van de strategie van organisatieversterking van sociale organisaties, onder R04 en beschreven 
in TOC n° 8. Zie ook de specifieke aandacht voor participatie van vrouwen en jongeren in de organisaties (6.4.3 
sociale duurzaamheid, en TOC n° 4). 
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MEC 7 -  Contribuir a un desarrollo económico más equitativo y en equilibrio con la naturaleza, que garantice 
el respeto de los derechos y la redistribución hacia los grupos más vulnerables. 

7C - Apoyar a la ciudadanía en el monitoreo de los impactos de las grandes inversiones en áreas particularmente 
sensibles: recursos naturales, infraestructura, energía...; y en acciones de incorporación de estándares de 
derechos humanos, de estándares medio-ambientales y de la perspectiva de género (…) 

Bijdrage van BD: 7C sluit aan bij meerdere van de benaderingen onder MEC 3. Ook in ons programma is het de 
bedoeling dat de monitoring van investeringen (specifiek: in mijnbouw) vertaald wordt in concrete 
beleidsmaatregelen ter bescherming van de mensenrechten, preventie of remediëring van milieuschade, enz. 
Zie TOC n° 11 voor de beschrijving van hoe we dat willen realiseren.  
 

MEC 10 -  Contribuir a la buena gobernanza local para un desarrollo local sostenible 

10A - Fortalecer las instituciones de gobernanza local para el desarrollo, la toma de decisiones, la 
implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas locales de modo democrático, transparente, 
participativo e inclusivo. 

10B - Fortalecer las capacidades de líderes y lideresas de la sociedad civil, autoridades y funcionarios de 
gobiernos locales para implementar políticas vinculadas a los desafíos mundiales (cambio climático, soberanía 
alimentaria, migración, urbanización, gestión de desechos, fomento productivo...), promoviendo la participación 
activa de la sociedad civil dentro de espacios de decisión institucionalizados. 

Bijdrage van BD: Zowel in R01 als R03 vinden we beide elementen terug: we proberen de overheid te 
beïnvloeden en te sterken in haar rol als duty bearer, niet alleen via lobbywerk en beleidsbeïnvloeding, maar 
ook via concrete samenwerking op het lokale niveau. Zie ToC n° 11.  
 

MEC 11 - Fortalecer a las OSC para que puedan cumplir su función, tal como fue definida en Busan y en la 
Hoja de Ruta de la UE 

11A - Fortalecer y valorar el trabajo de incidencia que las OSC realizan y su aporte a las políticas públicas. 

11B - Vigilar para que sean garantizados los derechos a la libre asociación y expresión de las OSC 

11C - Promover la reflexión y acciones de transformación institucional de las OSC frente a los desafíos del 
contexto actual: revisar su rol, formas de organizarse, formas de financiarse, etc. 

11D - Incidir en las instancias del Estado competentes para un entorno propicio para las OSC en el cual puedan 
desarrollar sus funciones como actores de desarrollo independientes. 

11E - Fortalecer la articulación de las OSC para su participación en los espacios de debates, análisis y toma de 
decisión a nivel local, nacional e internacional. 

Bijdrage van BD: We dragen bij tot een kritisch en mondig, zichtbaar middenveld dat erkenning (11A) en 
garanties (11D) krijgt voor haar autonomie en de rol die ze te spelen heeft. In de verschillende resultaten van 
het programma doen partners actief aan beleidsbeïnvloeding, zij het via campagnes, rechtszaken of via 
participatie in dialoog- en overlegmechanismen met de overheid, over territoriaal beheer of ruimtelijke 
ordening (R01), schendingen van rechten (R02), criminalisering en een “gunstige omgeving” (R05), of via het 
voeden van een kritisch debat over het ontwikkelingsmodel (R03). Ze doen dit doorgaans niet geïsoleerd, maar 
samen met anderen in netwerken of platformen (Grupo Apurimac, RENADES, Muqui, CNDDHH).  
 
Het Broederlijk Delen-programma stimuleert en versterkt deze samenwerking, bv. door punctuele steun voor 
gezamenlijke campagnes, of de ondersteuning van een gezamenlijk communicatieplatform in Cusco-Apurimac 
(11E).  
R05, over de bescherming van de vrijheid van vereniging en meningsuiting, sluit helemaal aan bij 11B, en 
combineert juridische actie met interne mechanismen van bescherming van sociale organisaties (TOC n° 9). Het 
proces van institutionele transformatie dat we expliciet voorzien in ons programma (zie TOC n° 2, en 6.4.3 over 
institutionele en financiële duurzaamheid), geeft concrete inhoud aan 11C. De bijdrage aan 11D, gebeurt op 
nationaal niveau in samenwerking met platformen van ANG’s (Colectivo Belga en COEECI waar BD lid van is) en 
van nationale NGO’s (CNDDHH, ANC). Internationaal volgen CIDSE en PEP dit thema op, o.a. via publieke 
statements of lobbywerk bij de EU of lidstaten. We vermelden hier in het bijzonder de synergie rond een 
nieuwe werkgroep binnen de CNDDHH die de situatie van mensenrechtenverdedigers coördineert (zie 
thematische synergie n° 3). 
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6.4.3 K13 PERU – Beschrijving van de duurzaamheid 
 
De duurzaamheidsstrategie van Broederlijk Delen wordt samengevat onder het label “FIETS plus exit” 
(Financiële, Institutionele, Ecologische, Technische en Sociale duurzaamheid). 
 

IMPACT 
Het programma beoogt verbeterde levensomstandigheden van rurale gemeenschappen door bevordering van 
economische en sociale alternatieven die een impact hebben op huishoudniveau, een beter beheer en gebruik 
van de territoria en natuurlijke hulpbronnen, en door verbeterde verzekering van belangen en rechten. De 
impact wordt geoptimaliseerd door een betere afbakening van de interventiegebieden en processen die 
ondersteund worden, en door de nauwere samenwerking tussen partners en met andere actoren (bv. met 
andere donoren en hun programma’s/partners). Zo worden binnen een bepaald gebied, strategieën van 
investering in alternatieven, organisatieversterking en rechtenverzekering gecombineerd, evenals lokale en 
nationale interventies, wat de impact vergroot. De aandacht die wordt besteed aan versterking van lokale 
sociale actoren, moet bijdragen tot het blijvende karakter van de impact.  

FINANCIELE DUURZAAMHEID 
De financieringsmogelijkheden van partners en bondgenoten binnen de civiele maatschappij in Peru, nemen 
gestaag af (zie GCA Peru, p.51). Dit heeft een directe invloed op de werkingsmogelijkheden van onze partners, 
doorgaans NGO’s, maar indirect ook op de sociale organisaties van de doelgroepen.  
 
We spelen hierop in op verschillende manieren: 
- faciliteren van toegang van of samen met partners tot andere financieringsbronnen (donoren). De 

mogelijkheden zijn daar beperkt. bv. Project EIDHR ter bescherming van mensenrechtenverdedigers (2017-
2019, samen met partners in Bolivia, Ecuador, en Colombia).  

- bevorderen van lokale eigen bijdrage van doelgroepenorganisaties in onkosten van activiteiten (voeding, 
verplaatsing), in  functie van hun mogelijkheden. Dit versterkt de betrokkenheid van de doelgroepen.  

- aanmoedigen van subsidiëring door lokale overheden. We streven ernaar dat zij - coherent met de 
rechtenbenadering - hun verplichtingen als duty bearers nakomen. Onze partners spelen eerder een 
motiverende, ondersteunende of begeleidende rol. Op die manier krijgen meer realistische en haalbare 
werkwijzen, die ook na stopzetting van de financiering in stand kunnen worden gehouden, prioriteit (bv. 
Cedep Ayllu en Ceproder werkt samen met lokale overheden m.b.t. irrigatie en herbebossing).   

- exploratie en uitwisseling tussen partners en andere organisaties over het genereren van eigen inkomsten. 
Dit is niet makkelijk voor partners die geen economische diensten verlenen en rechten verdedigen, maar 
zelfs bescheiden eigen inkomsten vergroten de autonomie van organisaties. Het zal een belangrijk element 
vormen binnen het traject van institutionele transformatie (zie 6.4.5 capaciteitsversterking) 

 
De ondersteunde partners zijn dus organisaties waarvan de sociale functie en meerwaarde enerzijds niet 
toelaat om de werking geheel door eigen inkomsten te bekostigen, anderzijds ondersteuning verdienen door 
de gemeenschap, inclusief door de internationale civiele samenleving.  

INSTITUTIONELE DUURZAAMHEID 
Met de capaciteitsversterking van partnerorganisaties beogen we institutionele duurzaamheid en algemener 
de versterking van de civiele samenleving. We zetten in deze periode sterk in op een strategisch proces van 
institutionele reflectie over de benodigde veranderingsprocessen om de continuïteit van het werk van onze 
partners te garanderen. Dit proces kijkt naar het organisatiemodel, naar alternatieve 
financieringsmogelijkheden en naar het beter benutten van samenwerking met andere organisaties. Ook 
blijven we inzetten op het thema  van veiligheid voor mensenrechtenverdedigers, dat zowel basisorganisaties 
als onze partners instrumenten biedt om hun veiligheidssituatie te verbeteren. Een derde prioriteit is het 
versterken van kennismanagement en communicatiestrategieën, met speciale aandacht voor sociale 
netwerken en het internet. 
 
Een deel van de institutionele versterking verloopt via de gemeenschappelijke activiteiten en de 
gemeenschappelijke planning, uitvoering en opvolging van het programma. Een sterke civiele samenleving 
garandeert dat de ondersteuning en de belangen van de doelgroepen blijvend behartigd worden, en dat door 
socio-politieke beïnvloeding toegewerkt kan worden naar inclusieve ontwikkeling. 

ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 
De belangrijkste uitdaging voor ons werkgebied is de explosieve uitbreiding van de mijnbouw, in een context 
van zwak lokaal bestuur en gebrekkige nationale regulering. Het gevaar van milieuverontreiniging en van de 
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verarming van territoria is reëel. De zorg voor duurzaamheid is daarom een van de centrale kwesties van ons 
programma. 
Eén van de strategieën die het programma daarom hanteert, is het in kaart brengen en opvolgen van de 
milieu-impact (R1), en de gevolgen voor de voedselsoevereiniteit en het welzijn van de bevolking in de 
omgeving van extractieve projecten. Vanuit onze bekommernis om het protagonisme van de 
gemeenschappen en basisorganisaties, geven we de voorrang aan participatieve monitoringsmechanismen die 
de gemeenschappen zelf in staat stellen om die impact te meten, op te volgen, en er ook politieke acties aan 
te koppelen om hun rechten te verdedigen (R2, ToC n°11). De klimaatcrisis treft Peru en in het bijzonder de 
zuidelijke Andesregio’s, bijzonder hard. Onze partners en de rurale gemeenschappen die zij begeleiden, 
zoeken daarom naar manieren om zich zo goed mogelijk aan te passen aan deze situatie, door agro-
ecologische productie, maatregelen tegen erosie en ontbossing, stimulering van de agro-biodiversiteit, 
integraal waterbeheer, enz. te integreren in de voorstellen voor duurzame alternatieven van buen vivir (R3).  
 
De toepassing van instrumenten van territoriale planning en ruimtelijke ordening die rekening houden met de 
draagkracht van de ecosystemen en de noden van de lokale bevolking, is een ander belangrijk instrument dat 
in deze interventies wordt gestimuleerd. 
 
De bevordering van duurzame, zo mogelijk agro-ecologische landbouw, en de duurzame omgang met de 
natuurlijke hulpbronnen, inclusief het toepassen van herstelmaatregelen, maken integraal deel uit van het 
beleid familiale landbouw van Broederlijk Delen. Milieubehoud is in die zin niet enkel een transversaal thema, 
maar een intrinsieke dimensie van de resultaten inzake rurale ontwikkeling. 

TECHNISCHE DUURZAAMHEID 
In geval de capaciteitsversterking ook specifieke technische competenties betreft, zoals bij agro-ecologie, 
verzekeren we de kennisopbouw van het personeelsteam van de partnerorganisaties. Wat betreft de vorming 
van doelgroepen, we zien er op toe dat die leidt naar effectieve competenties van de gevormde personen: 
- capaciteit van lokale gemeenschappen om milieuvervuiling te meten en detecteren. 
- methodologische capaciteiten, bv. systematisering 
- capaciteiten rond communicatie en kennismanagement, oa in de vorm van digitale informatieplatforms die 

de lokale situatie analyseren en zichtbaar maken. 
- kennis en capaciteiten in het duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen (Cedep Ayllu, Ceproder, CBC) 

SOCIALE DUURZAAMHEID 
Broederlijk Delen benadert de productieve en economische dimensie van rurale ontwikkeling nooit geïsoleerd, 
maar kadert deze binnen samenlevingsopbouw. Er wordt tegelijk geïnvesteerd in de organisatieontwikkeling 
van doelgroeporganisaties en in een bloeiend gemeenschapsleven. Het realiseren hiervan achten we bepalend 
voor het succes. Tot de beoogde sociale ontwikkeling behoort ook de bevordering van socio-politieke 
participatie van doelgroepen, en de verdediging van hun rechten en belangen op lokaal en nationaal niveau. In 
Peru staan daarom de boeren- en inheemse gemeenschappen centraal, als cruciale actor in het beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen. 
 
Vrouwen spelen een cruciale rol in de bescherming van het grondgebied als levensruimte, en in de zoektocht 
naar duurzame alternatieven voor ontwikkeling. Tegelijk wordt de vrouw gediscrimineerd van in de privésfeer 
tot in de politieke of economische besluitvorming, ook binnen hun sociale organisaties, en is er veel geweld 
tegen de vrouw en haar familie. Eén van de grote uitdagingen, is de relatie tussen gender en interculturaliteit. 
Veel vrouwen worden dubbel gediscrimineerd, omdat ze inheems én vrouw zijn. Vanuit de inheemse of 
boerenorganisaties staat men vaak afkerig tegen het thema gendergerechtigheid, ondanks de reële 
discriminatie in de rurale gemeenschappen, waar vele vrouwen slachtoffer zijn van familiaal geweld. De vrouw 
participeert minder actief in de besluitvorming binnen de organisaties, en neemt weinig of geen leidende 
mandaten op. Gendergerechtigheid is de vrijheid van vrouwen én mannen om hun eigen toekomst te kiezen, 
om vrij te zijn van discriminatie en geweld, en het recht om te participeren in beslissingen over de 
gezamenlijke toekomst van de families, gemeenschappen en samenlevingen waar ze deel van uitmaken. 
Projecten moeten bijdragen tot een meer evenwichtige verdeling van macht, kansen en erkenning, en de 
sleutelrol versterken van vrouwen in de sociale organisatie en in de zorg voor de bienes comunes en culturele 
identiteit. We tonen de gedifferentieerde impact van het ontwikkelingsmodel op mannen en vrouwen, 
onderzoeken de rol die gendergerechtigheid kan spelen in alternatieven voor ontwikkeling. 
 
De duurzaamheid van de processen die we ondersteunen is sterk afhankelijk van de participatie van jongeren. 
Nog vaak kiezen zij voor migratie naar de steden, of willen zij niet deelnemen aan de collectieve processen in 
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de gemeenschap. Tegelijkertijd zien we een nieuwe generatie gemeenschapsleiders opkomen, die zich bewust 
engageren met de toekomst van de gemeenschappen en het platteland. Ons programma beoogt deze nieuwe 
leiders te versterken en ondersteunen, omdat zij bijdragen aan een nieuwe visie en realiteit van het 
platteland, maar tegelijk willen we migrerende jongeren in de steden betrokken houden bij het lot van hun 
geboorteplaatsen. Juist de jongeren in de steden kunnen bijdragen aan het zichtbaar maken van de 
problematieken in hun gemeenschappen, en de inheemse cultuur zichtbaar maken in de steden. We zien dan 
ook dat in de provinciale hoofdsteden nieuwe vormen van milieubewustzijn, of van de herwaardering van de 
inheemse wortels terrein hebben gewonnen. Wij zullen deze vormen van activisme actief ondersteunen. 
Onze interventiestrategie In Cusco en Apurimac is er dus op gericht om de sociale en politieke participatie van 
vrouwen en jongeren te versterken, zowel binnen hun organisaties als in de samenleving; door hun 
organisaties gericht te versterken en ondersteunen, door specifieke aandacht te besteden aan hun rol en 
bijdrage aan de opbouw van alternatieven en het verdedigen van rechten (zichtbaarheid creëren, 
systematisering, communicatie), en door hen actief te betrekken bij de programmadynamiek.  

EXITSTRATEGIE 
Het exitbeleid van Broederlijk Delen is bepaald, en bevat de procedures bij afbouw van landen, streken en van 
de samenwerking met individuele partnerorganisaties. Elk streekprogramma heeft zijn levenscyclus. 
In de Hoge Provincies van Cusco en Apurimac sluit de nieuwe programmaperiode een cyclus af. Het 
perspectief is er dus één van consolidering en verdieping van de processen die we de voorbije jaren hebben 
opgestart. We denken dat hiervoor zeker een volledige periode van 5 jaar absoluut noodzakelijk is. In die 
periode, zullen we samen met onze partners zoeken naar manieren om de verworvenheden van het 
programma duurzaam te verankeren, in de eerste plaats door de versterking van de lokale sociale organisaties 
(R04) en samenwerkingsverbanden of allianties (R01). We streven ernaar om een ander soort relatie en 
solidariteit te behouden met de streekdynamiek na deze periode, zij het veel minder intens en zonder 
permanente aanwezigheid op het terrein. De precieze modaliteiten zullen samen met de partners worden 
uitgewerkt in deze periode. We zullen ook nieuwe werkvormen (geografisch en/of inhoudelijk) in Peru 
onderzoeken.  
 
Voor enkele individuele partners voorzien we een traject van geleidelijke afbouw, met een geleidelijke afname 
van de financiering in de laatste jaren van het programma. Dit is het geval voor IDL en CBC. Voor IBC gebeurt 
dit sneller (tegen eind 2017), voor andere partners in eigen middelen moet de beslissing nog genomen 
worden. Dit traject betekent een sterkere inzet op de begeleiding van onze partners in hun interne processen 
van planning en versterking, evenals op de kennisopbouw en overdracht vanuit onze partners naar lokale 
gemeenschappen en andere NGO’s.  
Wegens recente interne problemen bij CEPRODER, is het niet mogelijk om een nieuw project goed te keuren. 
We beslissen daarom om de partnerrelatie onmiddellijk  te beëindigen, en niet te vervangen. 
 
Tegelijkertijd willen we experimenteren met andere financieringsvormen, die perspectieven bieden om in de 
toekomst andersoortige relaties uit te bouwen met de civiele maatschappij, en ons in staat stellen om flexibel 
in te spelen op eventuele wijzigende context voor de internationale samenwerking in een midden-
inkomensland. We voorzien hiervoor eigen middelen, en mogelijk ook een deel van ons Groepswerk.  

 
6.4.4 K13 PERU – Beschrijving van de doelmatigheid 
 
Broederlijk Delen tracht de schaarse middelen zo strategisch en zorgzaam mogelijk in te zetten en past dit 
principe ook toe bij de beleidsdialoog met de partnerorganisaties en de financiële opvolging van hun acties. 

 
PERSONELE SAMENWERKING 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
Broederlijk Delen heeft in de partnerlanden geen “landenkantoren”. Wel wordt een lokale vertegenwoordiger 
ingezet (één voltijdsfunctie). De lokale vertegenwoordiger moet volop kunnen interageren met het team in 
Brussel en is daarom een expat. Het mandaat van een lokale vertegenwoordiger is standaard tot zes jaar met 
maximale verlenging tot negen jaar. De lokale vertegenwoordiger heeft volgende taken: dialoog met en 
begeleiding van individuele partnerorganisaties; begeleiding in samenwerking met partnerorganisaties van de 
collectieve processen in verband met (streek)programma’s; bevordering van synergie onder partners en met 
andere actoren; vertegenwoordiging van Broederlijk Delen in het land, inclusief voor opvolging van het GSK. 

VRIJWILLIGERS 
Vrijwilligers worden ingezet voor vast omlijnde taken van capaciteitsversterking van partnerorganisaties, op 
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basis van hun expertise, voor de duur van enkele maanden tot een jaar. Vrijwilligers vertegenwoordigen de 
beweging Broederlijk Delen en vervullen steeds ook een brugfunctie naar de werking in België. Omdat we 
goede kansen zien voor die Noord-Zuid uitwisseling met Peru, voorzien we twee inzetten in de loop van het 
programma 2017-2021. 

  
VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING OPERATIONELE KOSTEN 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
De verloning van lokale vertegenwoordiger past in het algemeen personeelsbeleid van Broederlijk Delen. De 
personeelskost wordt begroot op basis van de gemiddelde kost per persoonsmaand van lokale 
vertegenwoordigers in de jaren 2015-2016, met een jaarlijkse indexering van 1%. De werkingskosten betreffen 
bureelkosten, communicatie, verplaatsingen en veldwerkkosten. 
Investeringen kunnen voorzien worden bij de inzet van een nieuwe lokale vertegenwoordiger of wanneer 
vervanging van het dienstvoertuig of van informatica noodzakelijk blijkt. 

GROEPSWERK 
De actie Groepswerk betreft de werkingskosten voor het organiseren van partnerseminaries, vorming van 
medewerkers van partnerorganisaties, facilitering van deelname aan vormingen georganiseerd door derden, 
en uitwisselings- en leerbezoeken tussen partnerorganisaties en tussen doelgroepenorganisaties. Het gaat hier 
over de interne synergie en complementariteit binnen het programma. 

INVESTERINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
Kantooruitrusting: multimedia-projector, printers, laptops, digitaal fototoestel 
Zaaigoed, materiaal voor productieve projecten 

WERKINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
Institutionele, algemene werkingskosten van 7 partners: kantoormateriaal, communicatie, elektriciteit, water, 
transport. 
Kosten voor activiteiten met doelgroepen: transport, logement en voeding voor workshops (of per diems), 
vergaderingen, publicaties, campagnes, didactisch materiaal, advies.  

PERSONEELSKOSTEN VAN PARTNERS 
In totaal 10,6 VTE, gespreid over 19 medewerkers van de partners.  

 
 
6.5 K13 PERU – BESCHRIJVING VAN DE PARTNERSCHAPSSTRATEGIE 
 
 

TYPE PARTNERS  
In het programma in Peru kunnen we de volgende types partners onderscheiden: 
- nationale NGO’s (IDL, IBC, PDTG) 
- nationale NGO’s met een lokale werking in het streekprogramma (Aprodeh, Cooperacción) 
- lokale NGO’s met zetel in de regionale hoofdstad, maar zonder permanente aanwezigheid op het terrein 

(CBC, DHSF, Grufides) 
- lokale NGO’s met permanente aanwezigheid op het terrein (Cedep Ayllu, Ceproder, DHSF) 
Daarnaast werken we nauw samen met nationale en regionale netwerken (CNDDHH, Muqui, RENADES), die 
mogelijk ook punctuele financiële steun kunnen krijgen, maar geen vaste partnerfinanciering. Via het fonds 
microprojecten steunen we kleinere, eenmalige projecten van basisorganisaties. Dit zijn geen kernpartners. 

COHERENTIE VAN HUN SELECTIE IN FUNCTIE VAN PROGRAMMA EN GSK 
Doorslaggevende argumenten bij de selectie van partners zijn: gedeelde waarden en visie, specifieke 
thematische of methodologische expertise in functie van de programmadoelstellingen, aanwezigheid op en 
kennis van het terrein, rol binnen de civiele samenleving (netwerken, …).  
 
We streven in het programma naar een goede mengeling van de nodige expertise, in het bijzonder: 
- juridische expertise (IDL, DHSF, APRODEH, Grufides) 
- analyse en relevante informatie en documentatie over de mijnbouwsector (Cooperacción) 
- sociaal beheer van het territorium en natuurlijke hulpbronnen, vooral water (Cedep Ayllu, Ceproder, CBC) 
- versterking van lokale productieve en sociale alternatieven (Cedep Ayllu, Ceproder, Cooperacción, CBC) 
- methodologische expertise voor educatieve programma’s en kennisopbouw (PDTG, Tarpurisunchis, IBC) 

GROEPERING IN (STREEK)PROGRAMMA’S (zie ook beleidstekst in vrije bijlage bij het Komyuniti programma) 
De meeste partners situeren zich in en dragen bij tot het streekprogramma Cusco-Apurimac, waarbinnen we 
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nog enkele sub-streken kunnen afbakenen, waarin telkens complementaire partners samenwerken:  
- de partners met interventies in het departement Apurimac, verenigd in Grupo Apurimac (Tarpurisunchis, 

Aprodeh, Ceproder, Cooperacción en CBC) 
- die met interventies in Cusco (Cedep Ayllu, DHSF, Cooperacción) 
- die met interventies in Cajamarca: Grufides en PDTG, in nauwe samenwerking met de PIC (platform van 

lokale organisatie uit de provincie Celendin) 
 
IDL, Cooperacción, PDTG en Aprodeh hebben hun hoofdzetel in Lima, en interventies elders in het land. Hun 
rol bestaat erin om de lokale problematieken te verbinden met nationale niveaus, voor advocacy en 
lobbywerk, vorming en kennisopbouw. Ze verruimen het perspectief van lokale partners door analyse en 
informatie over gelijkaardige problematieken elders, en door hun lidmaatschap van netwerken (nationaal en 
internationaal).  

AANTAL PARTNERS 
Het aantal partners is verminderd tot 10 (en IBC tot eind 2017), waarvan 7 met DGD financiering. Uit onze 
ervaring weten we dat dit toelaat om voldoende  onderling complementaire partners te hebben met 
verschillende expertise en types, op verschillende niveaus (zie vorige punten). Tegelijk is het een werkbaar 
aantal, om een goede opvolging en begeleiding te kunnen verzekeren. Ingeval van interne problemen bij één 
van de partners, brengt dit de dynamiek en continuïteit van het programma niet in gevaar. 

GESTRUCTUREERD PARTNEROVERLEG EN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN 
De partners komen regelmatig samen voor overleg, planning, monitoring en evaluatie van het programma. 
Minstens eenmaal per jaar is er een algemene partnerbijeenkomst, maar daarnaast bevorderen we ook reeds 
bestaande overleg- en samenwerkingsmechanismen, zoals de Grupo Apurimac (die elke 2 maanden bij elkaar 
komen) en Red Muqui Sur (eens in de 3 maanden). 

DIALOOG MET EN OPVOLGING VAN INDIVIDUELE PARTNERS 
We onderhouden een nauwe dialoog met onze partners, die minimaal bestaat uit 2 kantoorbezoeken per jaar, 
1 veldbezoek per jaar, en deelname aan collectieve activiteiten voor vorming, planning en evaluatie. In de 
praktijk ontvangen veel partners 2 tot 3 keer per jaar een veldbezoek, en er is regelmatig contact via telefoon, 
email, en op activiteiten waar wij en onze partners deelnemen. Jaarlijks geven we prioriteit aan 2 tot 3 
partners die een diepere opvolging krijgen, rond een bepaald versterkingsproces of uitdaging. Dit kan 
samenhangen met externe evaluaties. De programmaverantwoordelijke bezoekt jaarlijks ons werkgebied en 
onze partners. Veldbezoeken worden gebruikt om onze partners van feedback te voorzien en 
verbetertrajecten uit te zetten. Waar mogelijk doen we dergelijke bezoeken samen met andere donoren, 
zodat we elkaar beter leren kennen, en onze strategieën beter op elkaar aan kunnen doen sluiten. 

CAPACITEITSVERSTERKING IN 2017-2021 (zie ook vrije bijlage bij het Komyuniti programma) 
We geven vervolg aan 2 trajecten die reeds werden ingezet: 

 Veiligheid voor mensenrechtenverdedigers – bestaat uit vorming en het ontwikkelen van instrumenten en 
protocollen die de veiligheid van partners en doelgroepen verbeterd 

 Participatieve methodologieën en dialoog tussen kennissystemen – bestaat uit vorming en 
methodologische ontwikkeling voor het versterken van de participatieve methoden voor planning, 
vorming, evaluatie en kennisopbouw van onze partners. Interculturaliteit is hier een centrale dimensie, 
waarbij het engagement met het recupereren en zichtbaar maken van traditionele kennis, en van daaruit 
de dialoog aangaan met moderne vormen van kennis, een centrale rol speelt. Wij stellen dat 
ontwikkelingsstrategieën opgebouwd moeten worden vanuit beide vormen van kennis en identiteit. 

 
We starten 2 nieuwe trajecten op: 

 Communicatie en kennisopbouw – we versterken lokale platformen van communicatie en instrumenten 
van kennisopbouw, die de strategieën, doelen en lessen van ons programma en de werking van onze 
partners veel breder kunnen doen delen. 

 Institutionele transformatie – we realiseren een proces van strategische institutionele reflectie over de 
uitdagingen waar onze partners voor staan, om plannen voor institutionele versterking en transformatie 
op te stellen, die wij dan ook weer zullen ondersteunen. 
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6.6 K13 PERU – BESCHRIJVING VAN SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 
 
BD zal in de periode 2017-2021 de volgende synergiën en complementariteiten uitbouwen, met het oog op een 
optimale realisatie van de resultaten van het programma. Alle synergiën met andere Belgische NGA’s , zijn 
onder voorbehoud van nieuw overleg, in functie van de beschikbare middelen bij alle betrokkenen na 
besparing.  
 
Gedurende de opmaak van hun respectievelijke programma’s, zijn de NGA’s die deelnemen in de GSK Peru en 
zij die de GSK Waardig Werk uitvoeren in Peru, blijven coördineren om de synergie en complementariteit 
voorgesteld in april 2016 in het document “Marco Estratégico Común (MEC) PERÚ” (pp. 17 en 18) concreet te 
maken. Iedere NGA presenteert in zijn programma de synergiën en complementariteiten die voor hem relevant 
zijn. Een gezamenlijk en evoluerend  werkdocument geeft een samenvatting van alle gemeenschappelijke 
acties die zullen worden uitgevoerd in Peru.   
 

1. SYNERGIE BINNEN HET GSK  
 

1 Algemene / strategische synergie 

Actoren Alle NGA’s betrokken bij de GSK Peru 

Gemeenschappelijk 
doel 

Behouden van overleg en coördinatie tussen de Belgische actoren van 
ontwikkelingssamenwerking, en via FABEP/FABANDES, de dialoog met de Belgische 
Ambassade en DGD.    

Taak van elke actor Actualiseren en opvolging van de GCA/GSK 
Behouden van dialoogruimte tussen actoren van de Belgische internationale 
samenwerking, met een subregionale focus (Andes) 
Delen van informatie over “diensten door derden” voor de opmaak van een lijst 
adviseurs, consultants, enz. die nuttig kunnen zijn voor onze programma’s en partners.  
Delen van interventiestrategieën met gedeelde partners, verslagen, audits, 
projectevaluaties. 

Middelen Tijdsinvestering LV voor deelname overleg 

 

2  Strategische synergie 

Actoren 11.11.11., ADG, BD, TRIAS, VECO met Colectivo de ONG belgas en COEECI 

Gemeenschappelijk 
doel 

Versterking en bescherming van de rol en belangen van de Peruaanse civiele 
maatschappij/partners en bijdragen aan enabling environment (MEC11) 
Binnen COOECI participeren we in de werkgroep over civiele maatschappij en enabling 
environment. Het Colectivo de ONGs belgas is een forum voor uitwisseling en 
afstemming van strategieën

7
 

Taak van elke actor Actieve deelname aan pertinente coördinatievergaderingen met Belgische NGA’s en 
platformen van de Peruaanse civiele maatschappij 
Bijdragen aan gedelegeerde of andere “flexibele” fondsen om initiatieven te steunen 
die complementair zijn aan of strategisch voor de programma’s 
Coördinatie met organisaties van andere landen, band met de EU-“Hoja de ruta”.   
Dialoog met APCI, coördinatie met verantwoordelijke Belgische ambassade, participatie 
aan activiteiten i.k.v. Roadmap EU met CSO’s.  

Middelen Tijdsbesteding LV, en jaarlijks lidmaatschap aan COEECI 

 

3 Thematische/strategische synergie: Mensenrechten 

Actoren BD, 11.11.11
8
 (in coördinatie met EntrePueblos, Diakonía, CAFOD e.a. INGO’s) 

Gemeenschappelijk 
doel 

Algemeen: promotie en verdediging van de mensenrechten in Peru in het algemeen 
- Creatie van een gezamenlijk solidair fonds voor financiering van initiatieven ter 

verdediging en promotie van mensenrechten (zie MEC1) 
- specifieke campagnes (recht op gezondheid, criminalisering, alternatieven voor 

extractivisme, …)  

                                                                 
7
 De leden van het Colectivo de ONGs belgas sluiten een samenwerkingsovereenkomst  

8
 BD en 11.11.11 sluiten een akkoord voor samenwerking op Andesniveau  
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- onderzoek, studies, publicaties 
- gezamenlijke opvolging van gedeelde partner APRODEH (11.11.11 steunt vooral 

nationaal, BD vooral in Apurimac) 
Specifiek: versterken van de veiligheidssituatie van mensenrechtenverdedigers, in het 
kader van de werkgroep rond mensenrechtenverdedigers van de CNDDHH (MEC11) 
- vorming, opstellen van veiligheidsplannen; campagnes ter legitimatie van 

mensenrechtenverdedigers; noodfonds voor mensenrechtenverdedigers die gevaar 
lopen; advocacy voor een nationaal beleid ter bescherming van 
mensenrechtenverdedigers 

Taak van elke actor - bijdrage van financiële middelen aan gezamenlijk thematisch/solidair fonds  
- gezamenlijke opvolging, evaluatie en verslaggeving, volgens duidelijke interne 

afspraken 
- ondersteuning van campagnes via teams in Peru, beleidsmedewerkers in Brussel 
- APRODEH: streven naar optimale coördinatie opvolging: gezamenlijke planning, 

instrumenten voor PME, audits, strategische dialoogmomenten 

Middelen BD en 11.11.11: jaarlijkse bijdrage van ca. 10.000 EUR (DGD en eigen middelen) aan  
solidair fonds, gekanaliseerd via werkgroep CNDH. De bijdrage van 11.11.11 is onzeker. 
BD wil actief op zoek gaan naar andere donoren die kunnen bijdragen.  

 

4 Thematische synergie: Milieu (MEC3) 

Actoren BD, 11.11.11 

Gemeenschappelijk 
doel 

De versterkte samenwerking met 11.11.11 heeft ook betrekking op de doelstelling 
m.b.t. milieu- en klimaatrechtvaardigheid. 
Coördinatie van ondersteuning van gemeenschappelijke partner COOPERACCION 
(11.11.11 nationale werking, BD werking in Apurimac en Cusco), coördinatie van 
partners die aan dezelfde processen deelnemen (Red Muqui, Grufides, Derechos 
Humanos sin Fronteras, Red GE, CLAES ..). Hiernaast zullen 11.11.11 en BD ieder een 
bijdrage leveren voor een fonds voor innoverende acties rond alternatieve ontwikkeling; 
dat programma-onderdeel zal starten in 2018 en gezamenlijk beheerd worden.   

Taak van elke actor - bijdrage van financiële middelen aan gezamenlijk thematisch/solidair fonds. Zie 
synergie 3. 

- gezamenlijke opvolging, evaluatie en verslaggeving, volgens duidelijke interne 
afspraken 

- ondersteuning van campagnes via teams in Peru, beleidsmedewerkers in Brussel 
- COOPERACCION: streven naar optimale coördinatie opvolging: gezamenlijke planning, 

instrumenten voor PME, audits, strategische dialoogmomenten 

Middelen BD en 11.11.11: jaarlijkse bijdrage uit eigen middelen (te bepalen) aan fonds 

 

 
2. SYNERGIE BUITEN HET GSK 

 

6 Informatie-uitwisseling 

Actoren Werkgroep Peru van CIDSE (BD, CAFOD, Misereor, DKA, CCFD) 

Gemeenschappelijk 
doel 

Uitwisselen van informatie over de sociopolitieke context in Peru en de programma’s 
van elk lid. Delen informatie en afspraken over gedeelde partners. Lobby en 
solidariteitsacties.  

Taak van elke actor Deelname aan vergaderingen (ca. 1 per jaar) of teleconferenties 
Participatie, delen van informatie over partners en programma’s 

5 Organisatorische en logistieke synergie  

Actoren 7 NGA’s in de Casa Belga: 11.11.11, ACDA, ADG, BD, FOS, TRIAS, VECO 

Gemeenschappelijk 
doel 

Benutten van schaalvoordelen door gemeenschappelijk gebruik en delen van logistieke 
middelen en kantoorruimte 

Taak van elke actor Bijdrage leveren tot de gezamenlijke uitgaven van het kantoor en diensten (elke NGO 
betaalt een percentage, volgens de intensiteit  van gebruik) 
11.11.11. coördineert deze synergie.   

Middelen Volgens een jaarlijkse overeenkomst en budget  
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Goedkeuren van publieke statements 
Signaleren van relevante feiten of evoluties 

Middelen Beperkte tijdsbesteding door PV 

 

7 Operationele synergie en informatie-uitwisseling 

Actoren Madre Coraje, EntrePueblos, CAFOD, Misereor, Diakonía 

Gemeenschappelijk 
doel 

Gezamenlijke opvolging en ondersteuning van gedeelde partners, articulatie van onze 
projecten om impact te versterken. Dit gebeurt met wisselende intensiteit: met Madre 
Coraje, Cafod en Misereor ondersteunen we institutionele projecten, met EntrePueblos, 
11.11.11 en Diakonia is er eerder sprake van gezamenlijke opvolging 
 
Madre Coraje: Aprodeh, Tarpu en Ceproder 
Cafod en Misereor: DHSF 
ENtrePueblos: CooperAcción, Grufides, PDTG 
Diakonia: Cedep Ayllu en CooperAcción 

Taak van elke actor - projecten goedkeuren voor deze partners, en toezien op gearticuleerde formulering 
- gezamenlijke opvolging van de projecten en gezamenlijke versterkingstrajecten 
- financiering 

Middelen Projecten van de verschillende financiers 

 

8 Operationele synergie en informatie-uitwisseling 

Actoren Red Sombra (verschillende organisaties van de civiele maatschappij in Latijns-Amerika, 
Afrika en Azië; in Europa, o.a. Misereor, Zwitserse NGO’s en BD) 

Gemeenschappelijk 
doel 

Coördineren van lobbywerk t.o.v. schendingen van mensenrechten door mijnbedrijf 
Glencore in Zuid-Amerika.  

Taak van elke actor Deelname aan vergaderingen, bijdragen aan lobbydossiers en begeleiden lobbytours.  

Middelen Geen vaste financiële bijdrage.  

 

9 Strategische synergie 

Actoren Plataforma Europa-Perú 

Gemeenschappelijk 
doel 

Uitwisselen van informatie over politieke thema’s en situatie van mensenrechten in 
Peru. Coördineren van gemeenschappelijke acties 

Taak van elke actor Deelname aan vergaderingen (tweejaarlijks) in Brussel. Proactief gebruik van email-
groep. Initiatief tot of beantwoorden van politieke acties.  

Middelen Tijdsbesteding PV Brussel of beleidsmedewerker natuurlijke hulpbronnen 
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Samenwerkingsverband Komyuniti 
Programma 2017-2021 

K14 BOLIVIA 

 
TOELICHTING BIJ DE WIJZIGINGEN 
 
Ondanks de opgelegde besparingen, hebben we beslist om de doelstellingen en inhoud van het programma 
zoveel mogelijk te behouden. We brengen wel de volgende wijzigingen aan: 
 

- Partner PROBIOMA wordt voor de hele programmaduur gefinancierd met eigen middelen, zij het voor 
een lager bedrag.  

- We schrappen een vrijwilliger in 2017. 
- Binnen het DGD-budget komen zo voldoende middelen vrij om de kernpartners te behouden, en zelfs 

hier en daar licht te verhogen. Op die manier willen we extra ruimte maken voor trajecten van 
institutionele transformatie (in overeenstemming met de beoordeling van DGD), die partners in staat 
moeten stellen om zich aan te passen aan een snel wijzigende institutionele en financiële omgeving .  

- Het budget van Programa NINA wordt verlaagd in 2017. Deze middelen, bestemd voor de blijvende 
aanwerving van een communicatiemedewerkster die het Chaco-streekprogamma ondersteunt, zullen 
we in 2017 opvangen met eigen middelen. Vermits NINA een belangrijke rol speelt in het Chaco-
streekprogramma, in synergie met andere partners, voorzien we voldoende DGD-middelen binnen 
hun budget tot 2021 om het wegvallen van Probioma te compenseren.  

- De genoemde overhevelingen uit het DGD-budget gaan ten koste van het budget voorzien in eigen 
middelen voor partners en synergie. CCCH, de guarani-organisatie uit Chuquisaca ontvangt na 2017 
geen financiering meer, maar hopen we wel nog op andere manieren bij het programma te kunnen 
blijven betrekken. PBFCC wordt versneld afgebouwd (in 2018). De synergiedoelstellingen hangen niet 
alleen van onze mogelijkheden af, en moeten we in overleg met de andere Belgische NGA’s  
evalueren. We maken daarom voorlopig enig voorbehoud bij de synergiën in het laatste hoofdstuk.  

- We passen het bereik en de streefwaarde van enkele indicatoren lichtjes naar beneden aan, rekening 
houdend met de budgetdaling.  

  
Alle wijzigingen in dit aangepast programma zijn in geel gemarkeerd. 
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TOELICHTING VOORAF  
 
 
HET SAMENWERKINGSVERBAND KOMYUNTI IN 2017-2021 
Het samenwerkingsverband Komyuniti, opgericht in 1997, bestaat uit Studio Globo en Broederlijk Delen. De 
meerwaarde van het samenwerkingsverband heeft zich doorheen de jaren bevestigd. Beide organisaties 
hebben de erkenning bekomen als programma-ngo voor de periode 2017-2026. Het samenwerkingsverband 
Komyuniti wordt voortgezet in 2017-2021, met consolidering van de synergie. De leden van Komyuniti hebben 
een gezamenlijke strategische planning 2014-2021, die zich vertaalt in het gezamenlijke programma. 
Resultaatsgericht beheer en kwaliteitsbeheer worden samen uitgebouwd.  Broederlijk Delen en Studio Globo 
werken ook samen op het vlak van logistiek, informatica en databeheer, personeelsbeheer en boekhouding. 
Het samenwerkingsprotocol werd herzien met het oog op 2017-2021.  
 
GEZAMENLIJK PROGRAMMA 2017-2021 
In het kader van de nieuwe regelgeving dienen Broederlijk Delen  en Studio Globo een gezamenlijk programma 
in. Het programma 2017-2021 is het zesde programma van Komyuniti. Inhoudelijk blijft het zoals voorheen een 
geïntegreerd programma. Conform de nieuwe regelgeving worden budgetten en financiële verantwoording nu 
gescheiden. Het gezamenlijke programma wordt aangestuurd en opgevolgd door de Komyuniti Stuurgroep, en 
binnen Studio Globo en Broederlijk Delen afzonderlijk door de directieteams. De operationele coördinatie en 
opvolging gebeurt door de Komyuniticel bestaande uit de coördinator en de boekhouder van het programma. 
 
LUIK BELGIE 
Het Luik België van het programma bestaat uit drie specifieke doelstellingen: Onderwijs, Beweging en Politiek. 
Deze komen overeen met drie strategische doelen van de GSK België. De specifieke doelstelling Onderwijs 
wordt gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, met Studio Globo als lead. De realisering 
van de gezamenlijke doelstelling Onderwijs wordt opgevolgd door de Komyuniti Werkgroep Onderwijs. De 
doelstellingen Beweging en Politiek worden uitgevoerd door Broederlijk Delen. 
 
LUIK PARTNERLANDEN 
Het Luik Partnerlanden van het programma wordt uitgevoerd door Broederlijk Delen. Dit luik is ingedeeld per 
land met één specifieke doelstelling per land. De specifieke doelstellingen Israël-Palestina, Burkina Faso, 
Senegal, Congo, Oeganda, Rwanda, Burundi, Guatemala, Nicaragua, Haïti, Peru en Bolivia kaderen in de 
respectievelijke GSK’s van deze landen. De specifieke doelstelling Colombia wordt ingediend buiten GSK, 
conform de  regels in dat verband. 
 
LEVENDE COHERENTIE VAN HET PROGRAMMA 
Zowel in het Luik België als in het Luik Partnerlanden wordt gestreefd naar maatschappelijke verandering voor 
duurzame ontwikkeling en een wereld zonder ongelijkheid. Met dit programma willen we de dynamiek 
versterken waarbij groepen in België en in de partnerlanden interageren in het bewustzijn dat ze werken aan 
een gezamenlijke doelstelling, met specifieke uitdagingen in elk land. Partners zijn betrokken bij de campagne 
van Broederlijk Delen en de ontwikkeling van educatieve tools. Personele samenwerking en inleefreizen 
creëren vanuit de vrijwilligersbeweging een band met de partnerlanden. Meer in het algemeen willen we de 
werkvormen uitbouwen die directe solidariteit bevorderen tussen groepen in België en in de partnerlanden. De 
politieke werking waarbij op Belgisch en Europees niveau belangen verdedigd worden van de bevolking in de 
partnerlanden, vormt een brug tussen het Luik België en het Luik Partnerlanden. De werking in de 
partnerlanden is ook uitdrukking van de solidariteitsbeweging, en de werking in België wordt mee bepaald door 
de dynamiek van maatschappelijke verandering in de partnerlanden. 
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1. K14 BOLIVIA – LANDFICHE 
 

Operationele kosten   € 2.186.761,13 

Contactpersoon België naam Thomas Craenen, programmaverantwoordelijke Broederlijk Delen 

  telefoon 02 213 04 52 

  e-mail thomas.craenen@broederlijkdelen.be 

Contactpersoon Partnerland naam Suzanne Kruyt, lokale vertegenwoordiger Broederlijk Delen 

  telefoon 00591 221 211 15 

  e-mail bdbolivia@gmail.com 

 
SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 
 

Broederlijk Delen ondersteunt in Bolivia inheemse en boerengemeenschappen in Tierras Altas, een deel van de 
hoogvlakte in het zuidwesten van Bolivia, en in de Chaco in het uiterste zuiden van het land. We helpen hen 
zodat ze  hun leefgebied op een duurzame manier kunnen beheren, en zich beter kunnen beschermen tegen de 
bedreigingen van een ontwikkelingsbeleid dat eenzijdig gericht is op de ontginning en export van grondstoffen. 
Dat doen ze door de schadelijke milieu-impact van mijnbouw, olie- en gaswinning en de agribusiness zelf in 
kaart te brengen en aan te klagen. Tegelijkertijd steunen we hun plannen voor het duurzame gebruik van hun 
leefgebied en de uitvoering ervan. Via onze partnerorganisaties versterken we duurzame lokale alternatieven 
van gemeenschappen, zoals agro-ecologische landbouw en het gebruik en de bescherming van inheemse 
zaden. We willen de publieke opinie beïnvloeden en ijveren voor een beleid dat deze praktijken ondersteunt en 
de voedselzekerheid en autonomie van rurale gemeenschappen ten goede komt. In een context waarin 
kritische sociale organisaties onder druk komen te staan, bevorderen we de samenwerking binnen de civiele 
samenleving om de democratische ruimte en vrijheid van mening en vereniging te beschermen. Doorheen het 
hele programma zetten we in op de versterking van sociale organisaties met actieve participatie van vrouwen 
en jongeren. Om het programma te realiseren werkt Broederlijk Delen samen met tien partnerorganisaties, 
waarbij we voorzien in capaciteitsversterking en samenwerking faciliteren. 

 
KAART MET LOKALISERING VAN DE INTERVENTIES 
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2. K14 BOLIVIA – LIJST VAN DE PARTNERS 
 

1 ANAPA 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Asociación Nayra Pacha 

adres Prolongación Rodríguez  Calle “Q” entre “J” y “K” Nº 102 Oruro-Bolivia 

telefoon (00591)-25256458 

e-mail anapa@hotmail.com  y   jmlenipri07@hotmail.com 

contactpersoon Judith Flora Morales Cáceres 

doelstelling K14 BOLIVIA 

DGD-budget 0 euro 

rol van de partner Resultaten 1,2,5 en 6. ANAPA is een lokale NGO die gemeenschappen versterkt in Tierras 
Altas in waterbeheer en duurzame landbouw. Ze begeleiden agro-ecologische productie 
en diversifiëring van landbouwgewassen, toepassing van innoverende oplossingen voor 
toegang tot water, gemeenschapsregisters van zaaigoed, recuperatie van eigen 
aardappelzaden met speciale aandacht voor vrouwen en jongeren  

partner sinds Sinds 2011 

  

2 CCCH 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Consejo de Capitanes de Chuquisaca 

adres Monteagudo - Chuquisaca – Bolivia, Barrio Lagunillitas Urbanización Gramadal 

telefoon 00591 4 647 2190 

e-mail ng_ccch@yahoo.es  

contactpersoon Myrna Quiroga Rojas 

doelstelling K14 BOLIVIA 

DGD-budget 0 euro 

rol van de partner Resultaten 1-3 en 5-6. CCCH is een inheemse organisatie die meer dan 80 
guaranigemeenschappen in het departament Chuquisaca vertegenwoordigt. Ze 
ondersteunt de lokale organisaties in hun democratische processen, versterkt 
capaciteiten van vrouwen en jongeren en hun rol in de organisatie en vanuit een 
strategische visie beïnvloeden ze lokale en nationale beleidsprocessen. 

partner sinds Sinds 2011 

  

3 CEDIB 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Centro de Documentación e Información Bolivia 

adres Calle Calama No. 255, Cochabamba Bolivia 

telefoon 591-4-4257839 

e-mail mgandarillasgonzales@gmail.com; direccion@cedib.org 

contactpersoon Marco Antonio Gandarillas Gonzáles 

doelstelling K14 BOLIVIA 

DGD-budget 368.000 euro 

rol van de partner Resultaten 1-4. CEDIB draagt bij aan het programma door kritische informatie te 
produceren en verspreiden over de gevolgen van het extractieve model op  
mensenrechten, democratie, en milieu). Ze beïnvloeden de publieke opinie en zetten zich 
actief in voor nationale en internationale allianties over vrijheid van vereniging en  de 
gevolgen van extractivisme in beschermde natuurgebieden en inheemse territoria. 

partner sinds Sinds 1999 
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4 CENDA 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Centro de Comunicación y Desarrollo Andino 

adres Av. Tadeo Haenke 2231  esquina Melchor Pérez de Holguín, Cochabamba, Bolivia 

telefoon 591-4-4243412 

e-mail info@cenda.org, direccion@cenda.org  

contactpersoon Sergio Vásquez Rojas 

doelstelling K14 BOLIVIA 

DGD-budget 363.000 euro 

rol van de partner Resultaten 1, 2, 5 en 6. CENDA werkt met gemeenschappen in Cochabamba en Oruro aan 
de versterking van capaciteiten voor participatief waterbeheer, autonoom beheer van 
territoria, agro-ecologische landbouw. Ze voorzien in alternatief communicatie- en 
pedagogisch materiaal in Quechua en Spaans. Ze dragen bij aan nationale en regionale 
netwerken van agro-ecologische boeren in Cochabamba en watersurveillanten.    

partner sinds Sinds 2011 

  

5 CEPA 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Centro de Ecología y Pueblos Andinos 

adres Casilla 434, oruro, Bolivia 

telefoon (591 ) - 2 - 5263613 

e-mail cepaoru@yahoo.com, cepaoru@coteor.net.bo    

contactpersoon Gilberto Pauwels 

doelstelling K14 BOLIVIA 

DGD-budget 200.000 euro 

rol van de partner Resultaten 1-3 en 5. CEPA werkt aan bewustwording en beleidsbeïnvloeding over 
milieurechten in Oruro. Met door vervuiling getroffen gemeenschappen en Uru inheemse 
volkeren vormen ze allianties en doen ze voorstellen voor een effectiever lokaal en 
nationaal milieubeleid, met name ter bescherming  van het Poopómeer en Uru Uru-meer. 
Ook werken ze met jongeren en andere stedelijke actoren.   

partner sinds Sinds 2001 

  

6 CIPCA CORDILLERA 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - Cordillera 

adres Correo Central Camiri, Casilla 13, Bolivia 

telefoon 591 39522984 / 591 39522968 

e-mail cordillera@cipca.org.bo  

contactpersoon Alejandra Victoria Anzaldo García 

doelstelling K14 BOLIVIA 

DGD-budget 368.000 euro 

rol van de partner Resultaten 1, 5 en 6. CIPCA begeleidt Guarani-gemeenschappen in de Chaco. Ze 
versterken capaciteiten, interne transparantie en deelname van jongeren en vrouwen in 
de basisorganisaties. Ook begeleiden ze processen van inheems territoriaal beheer en 
positionering van alternatieve ontwikkelingsmodellen, met name vanuit innovatie in agro-
ecologische landbouw.  Ze dragen bij aan de  implementatie van de inheemse autonomie. 

partner sinds Sinds 2010 
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7 JARANA 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Jaraña 

adres Casilla No. 599 Oruro 

telefoon 591- 2 -5210770 

e-mail pascanabol@hotmail.com  

contactpersoon Juan Cayoja Llampa 

doelstelling K14 BOLIVIA 

DGD-budget 0 euro 

rol van de partner Resultaten 1,2,5 en 6. Jaraña is een lokale NGO die in de gemeente Toledo met 
gemeenschappen werkt aan duurzame landbouw, waterbeheer en grondbeheer. Ze 
zetten in op inventarisatie en behoud van diversiteit van  quinoa zaden, bescherming van 
oorspronkelijke grassoorten, en alternatieve communicatie ter bevordering van agro-
ecologie met speciale aandacht voor vrouwen en jongeren. 

partner sinds Sinds 2013 

  

8 PBFCC 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático 

adres Casilla 8666, La Paz 

telefoon 00591-2-2420512 

e-mail unitas@redunitas.org 

contactpersoon Maria Theresa Hosse Sahonero 

doelstelling K14 BOLIVIA 

DGD-budget 0 € 

rol van de partner Alle resultaten. Het PBFCC is een netwerk van sociale organisaties en NGOs die zich 
inzetten voor klimaatgerechtigheid. Ze richten zich op  bewustwording in urbane en 
rurale organisaties over structurele oorzaken klimaatverandering, participatief onderzoek, 
systematisering en verspreiding van alternatieve praktijken en deelname aan 
internationale allianties. 

partner sinds Sinds 2009 

  

9 PROBIOMA 

type Partner in eigen middelen 

volledige naam Productividad Biosfera y Medio Ambiente 

adres Casilla 3972- Santa Cruz- Bolivia 

telefoon 591 3 3431332     

e-mail probioma@probioma.org.bo  

contactpersoon Miguel Angel Crespo 

doelstelling K14 BOLIVIA 

DGD-budget 0 euro 

rol van de partner Resultaten 1-2 en 5-6. Probioma is gespecialiseerd in vorming en beleidsbeïnvloeding 
over zaaigoed en agro-ecologische landbouw en consumptie. In de Chaco versterken ze 
de deelname jongeren en vrouwen met kritische visie op extractivisme in lokale Guarani-
organisaties, en de uitwerking van concrete alternatieven. Ook dragen ze actief bij aan 
allianties  ten behoeve van agro-ecologische landbouw en consumptie. 

partner sinds Sinds 2014 
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10 PROGRAMA NINA 

type Partner met DGD-financiering 

volledige naam Programa Nina  

adres Casilla 8666, La Paz, Bolivia. Fysiek adres: Calle Luis Crespo 2532, La Paz 

telefoon 591  2 2420512 / 2417218             

e-mail unitas@redunitas.org; nina@redunitas.org; wlimache@hotmail.com  

contactpersoon Walter Limache Orellana 

doelstelling K14 BOLIVIA 

DGD-budget 415.000 euro 

rol van de partner Resultaten1-3 en 5. NINA is gespecialiseerd in politieke vorming van inheemse en 
boerenorganisaties. Door vorming versterken ze interne capaciteiten en positionering 
over de strategische thema’s van het programma. Ook begeleiden ze de systematisering 
van cases van rechtenschending, het opstellen van documenten voor beleidsbeïnvloeding 
en versterken ze organisaties met legale instrumenten voor het verdedigen van hun 
rechten en territoria. 

partner sinds Sinds 2007 

 
 



 

K14 Bolivia, pagina 8 
 

3. K14 BOLIVIA – VERANDERINGSTHEORIE 

R1: Sociale Organisaties versterken hun interne democratie en coherentie en 
dragen met eigen voorstellen bij aan alternatieve ontwikkelingsmodellen

R2: het programma versterkt allianties en collectieve actie ter ondersteuning 
van agenda’s van de civiele maatschappij

Politieke vorming en 
uitwisseling

Kritische reflectie binnen 
en tussen organisaties

Versterken van de eigen agenda’s 
en rol van vrouwen en jongeren

Onderzoek, systematisering, 
informatie over extractivisme

Gezamenlijke communicatie met 
gebruik van digitale technologie

Versterken thematische 
netwerken, platformen, ...

SD: Inheemse en boerenorganisaties in de Boliviaanse Chaco 
en in Tierras Altas, verdedigen hun individuele en collectieve 

rechten op effectieve wijze, beschermen en beheren hun 
grondgebied en natuurlijke hulpbronnen, en recupereren, 

versterken en implementeren alternatieven voor het 
extractieve ontwikkelingsmodel

R4 Inheemse en 
boerenorganisaties 

verdedigen in 
concrete cases hun 

individuele en 
collectieve rechten 
op een effectieve 

wijze

R6 Inheemse en boerenorganisaties 
recupereren, waarderen en vernieuwen 

kennis en praktijken die alternatieven bieden 
voor het extractivisme en sensibiliseren de 

bredere samenleving over de nood om deze 
te versterken

R5 Inheemse en boerenorganisaties beschermen en 
beheren op een duurzame wijze hun grondgebied en 

natuurlijke hulpbronnen

R3 Vrijheid van vereniging en 
meningsuiting actief verdedigd 

en op de agenda gezet door 
een brede alliantie van sociale 

organisaties en instellingen van 
de civiele maatschappij

Vorming over individuele en collectieve rechten, en 
mechanismen om die af te dwingen 

Uitvoering en 
systematisering plannen 
voor territoriaal beheer 
en integrale productieve 

ontwikkeling 

Nieuwe allianties 
rond dit thema

Gebruik van 
(inter)nationale 

juridische 
instrumenten en 

mechanismen

Alternatieve 
rapporten over 

rechten 
schendingen 

vanuit de civiele 
maatschappij

Schendingen verspreid en 
zichtbaar gemaakt (communicatie)

Organisaties en 
instellingen 
bewust van 

belang van en 
bedreigingen 
voor vrijheid 
vereniging en 

mening 

Organisaties 
werken 

beschermings-
protocollen uit

Identificeren/documenteren van schendingen van rechten

Rol vrouwen en 
jongeren in bescherming 
en beheer van territoria 
versterkt en zichtbaar

Participatieve 
milieu-

monitoring

Gemeenschappen bewust van 
belang ecosystemen en water, 
en bereid deze te beschermen

Versterkte sociale 
controle en invloed 

op beleid rond milieu, 
grondstoffen en 

territoriaal beheer.

Sensibilisering van rurale organisaties 
(communicatiestrategie, campagnes)

Alternatieve 
productiesystemen 
versterkt, met een 

gender- en 
generatieperspectief 

Rurale organisaties 
beïnvloeden samen 

met instellingen van de 
civiele maatschappij 
beleid en publieke 

opinie ten gunste van 
agroecologische 

productie en 
consumptie 

Begeleiden van 
agroecologische 

praktijken uitwisselen 
ervaringen

Recupereren 
traditionele kennis en 

technologie, bv. 
gemeenschapsregister 

van zaden

Samenwerking met 
universiteiten en 
instituten voor 
onderzoek en 

innovatie

alternatieve praktijken 
en voorstellen 

verspreid en zichtbaar 
gemaakt 

(communicatie)

Allianties stad-
platteland, tussen 

jongeren, vrouwen, 
milieuactivisten, 
producenten en 
consumenten, 

Lokale 
milieucomités 
gevormd en 

uitgerust

Toepassing 
gewoonterecht / 

inheemse 
rechtspraak

Versterkte 
inheemse 

autonomie 
op niveau 

gemeentes 
in Chaco

1

2

3

2 2

4

5

6

7

9

11

lokale expertise 
netwerken, 
nationale en 

internationale  
allianties

12

15

17

14

8 16

13

10
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TOELICHTING 

1 Het BD-programma combineert interventies in twee streken: Tierras Altas en de Chaco. In beide regio’s 
heeft het doorgedreven ontwikkelingsmodel, gebaseerd op de ontginning van grondstoffen, een zware 
impact op het milieu en sociale aspecten, telkens met eigen accenten (mijnbouw in Tierras Altas, olie- en 
gaswinning in Chaco, agro-industrie in beide – quinoa in Tierras Altas, o.a. soja en mais in Chaco). Het 
programma vertrekt vanuit de hypothese dat sociale verandering in Bolivia maar duurzaam kan zijn als in 
die processen sociale (basis)organisaties van de inheemse en boerenbevolking een centrale rol spelen. 
De huidige regering is dankzij die sociale bewegingen en organisaties aan de macht gekomen, maar 
sindsdien is de relatie tussen beide grondig veranderd: de sociale bewegingen zijn verdeeld, er zijn 
conflicten met en binnen de inheemse organisaties wier sociale controlefunctie is verzwakt (GCA, p. 34).  
We willen uitwisseling, wederzijdse kennis en begrip en samenwerking bevorderen tussen rurale 
gemeenschappen (inheemse en boerenbevolking) en bevolkingsgroepen in streken waar BD in de 
voorbije programmaperiode goede relaties heeft opgebouwd en belangrijke processen ondersteund, die 
continuïteit en verdieping behoeven en een goede basis vormen voor het nieuwe programma (o.a. 
versterken rol jongeren en vrouwen, autonomie inheemse gemeenschappen, participatief 
milieutoezicht, beheer water en zaden).  

2 De eerste twee resultaten inzake capaciteitsversterking van sociale organisaties, allianties en 
samenwerking binnen de civiele maatschappij, zijn essentieel en functioneel voor het bereiken van de 
andere resultaten (3 tot 6). Het BD-programma bevordert de vernieuwing van organisaties van de civiele 
maatschappij, door de versterking van hun interne democratie, hun capaciteit om te wegen op 
overheidsbeleid en de publieke opinie en zich aan te passen aan de grote uitdagingen van de context: 
afnemende financieringsbronnen, geleidelijke ondermijning van democratische vrijheden, inmenging van 
buitenaf (GCA, pp. 35-36).  
Deze resultaten van capaciteitsversterking zijn van toepassing op alle organisaties die actief betrokken 
zijn bij ons programma, al zullen andere klemtonen gelegd worden naargelang de aard van de 
organisatie: bij basisorganisaties zoals CCCH of CONAMPROMA weegt de kwestie van interne democratie 
zwaarder door, bij partners van het type NGO is de financiële duurzaamheid en autonomie belangrijker 
dan bij een basisorganisatie zonder professionele structuren. Alle capaciteitsversterking die te maken 
heeft met alliantievorming en samenwerking, en ook methodologische kwesties zoals systematisering en 
communicatie, is relevant voor verschillende types actoren.  

3 
 

De inheemse en boerenorganisaties zijn de laatste jaren verzwakt op alle niveaus, door interne 
verdeeldheid en politieke coöptatie (GCA, pp. 34-35). Daardoor slagen ze er steeds minder in om hun 
strategisch belangrijke en legitieme rol te spelen als voorvechters van collectieve en individuele rechten 
en sociale rechtvaardigheid, op een moment waarop dat erg nodig is. Om die tendens om te buigen,  
moeten zij werken aan democratische vernieuwing van binnenuit en aan hun interne coherentie. Dat 
vereist o.a. een sterkere participatie van vrouwen en jongeren, en een meer transparante houding van 
de leiders naar de basis toe.  
De verschillende strategieën van het programma rond vorming, onderzoek, communicatie, uitwisseling 
en reflectie dragen bij tot dit resultaat, versterken en voeden mekaar. Bijvoorbeeld de processen met 
vrouwen en jongeren  genoemd in punt 4.  
 
We bouwen voort op processen gestart tijdens het programma 2014-2016 ter versterking van 
basisorganisaties in de Chaco en Tierras Altas (APG, Orcaweta, Coridup, Conamproma, Cordemaq, 
Codemap, Ayllus, stedelijke organisaties). Via reflectie, vorming en coördinatie met de basis op 
gemeenschaps- en zonaal niveau, worden voorstellen van onderuit uitgewerkt die de interne democratie 
en structuren versterken. Ook microprojecten – waarbij een ervaren organisatie een minder ervaren 
doelgroep organisatie ondersteunt - zijn een goed instrument om organisaties te ondersteunen die 
zichzelf intern willen versterken.  

4 Algemeen beschouwd is er een beperkte participatie van vrouwen en jongeren in de traditionele 
organisaties van de inheemse en boerenbevolking. Hoewel er op dat vlak bescheiden stappen vooruit 
worden gezet, blijft hun deelname beperkt tot specifieke thema’s (gender, gezondheid, onderwijs) 
terwijl de strategische beslissingen over de territoria (over natuurlijke hulpbronnen, voorafgaande 
raadpleging, politieke participatie) worden genomen door de mannelijke leiders. In de gemeenschappen 
zijn het vaak de vrouwen die dagelijks te maken hebben met de schadelijke gevolgen van het 
extractivisme: ze moeten oplossingen zoeken voor waterschaarste, sociale problemen en de afwezigheid 
van de mannen opvangen. Bovendien zijn ze slachtoffer van verschillende vormen van geweld, niet in 
het minst binnen de eigen familie. Zij zijn actief in de verdediging van territoria en rechten op lokaal 
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niveau, maar hun bijdragen, zorgen, kritiek en voorstellen krijgen weinig zichtbaarheid binnen de 
organisatie. In de periode 2014-2016 is in de Chaco actief gewerkt met Guaraní-vrouwen om hun 
deelname in hun organisatie de Asamblea del Pueblo Guaraní te versterken. Ze werden gevormd in de 
strategische thema’s van de organisatie (landrechten, grondstoffen, inheemse autonomie, culturele 
identiteit) en in bijeenkomsten formuleerden zijn hun eigen voorstellen en agenda´s.  
 
In Tierras Altas is een proces gestart waarin vrouwen uit verschillende gebieden hun ervaringen en 
voorstellen rond klimaatverandering, extractieve industrieën en alternatieve ontwikkelingsmodellen met 
elkaar delen en versterken. De jongeren zijn in staat om te bewegen tussen het rurale en stedelijke 
milieu (voor hun studies, of werk), hebben toegang tot onderwijs en moderne communicatie, maar 
voelen zich vaak niet vertegenwoordigd of gewaardeerd binnen de structuren van de organisatie. In 
sommige gevallen organiseren jongeren zich binnen deze organisaties met aparte jongerenafdelingen, 
en in andere gevallen zoeken ze andere vormen van organisatie. Het is voor hen belangrijk om vanuit 
een open dialoog over de veranderende culturele en territoriale identiteit van jongeren toch hun 
betrokkenheid bij hun gemeenschappen vorm te geven. Met het programma dragen we bij aan deze 
dialoog,  door middel van bijeenkomsten, participatieve communicatie strategieën, ICT  en de inzet van 
kunst, muziek en sport om jongeren bij elkaar te brengen en zich te kunnen uitdrukken.  

5 De belangrijkste bijdrage van de programmawerking van BD is het versterken van de samenwerking en 
allianties tussen partners en met andere actoren van de civiele samenleving. In die context willen we 
ook nieuwsoortige, opkomende organisaties en processen identificeren, ermee in dialoog gaan, en hen 
samenbrengen in nieuwe strategische allianties met onze traditionele partners en de rurale organisaties 
in het programma.  Zij kunnen immers een frisse kijk op de problematiek inbrengen, en  dragen nieuwe 
strategieën aan. Bv. organisaties van gemeenschappen getroffen door milieuvervuiling, groepen 
jongeren, milieuactivisten, vrouwen, of stedelijke initiatieven rond verantwoordelijke consumptie. 
Tijdens de periode 2014-2016 werden verschillende thematische trajecten versterkt op die manier (zie 
voor enkele voorbeelden, volgend punt). Het doel van dit nieuwe programma is om die gezamenlijke 
processen te consolideren en een perspectief te geven op langere termijn, maar ook om nieuwe 
collectieve processen te stimuleren, bv. gericht op de verdediging van mensenrechten, beïnvloeding van 
het landbouwmodel en de systematisering van alternatieven.   

6 Het documenteren, systematiseren en delen van informatie over relevante thema’s, processen en 
ervaringen, moet bijdragen tot beter onderbouwde en meer kwalitatieve en effectieve strategieën, 
beleidswerk en juridische actie. Gedurende de periode 2014-2016 hebben we collectieve processen van 
actieonderzoek bevorderd over de realiteit van jongeren in rurale gebieden en over inheemse zaden.  
Tijdens dit nieuwe programma willen we vooral de capaciteiten van partners en sociale organisaties 
versterken op het vlak van systematisering en strategische communicatie: welke van onze ervaringen 
zijn relevant, welke lessen kunnen we daaruit trekken en hoe kunnen we die optimaal benutten in onze 
relaties met anderen en de samenleving? In het Chaco programma zijn in 2014-2016 onder begeleiding 
van een lokale communicatie expert stappen gezet voor gezamenlijke communicatiestrategieën tussen 
de partners en inheemse organisaties (o.a. door opzetten website, Facebookpagina, radio programma’s 
en korte filmpjes). In deze periode willen we die strategieën versterken, en zo bijdragen aan een publiek 
debat in de Chaco en in Bolivia over het beleid rond water, land en zaaigoed, de gevolgen van het 
extractivisme voor de inheemse gemeenschappen, en de perspectieven van vrouwen en jongeren op het 
ontwikkelingsmodel .  
 
In de streek Tierras Altas zullen we ook een gezamenlijke communicatiestrategie implementeren over de 
vervuiling van de belangrijkste watervoorzieningen in de regio (meren, rivieren, bronnen) en de nood 
aan een effectief beleid om de vervuiling tegen te gaan. Daarbij wordt ook het gebruik van moderne 
(vaak digitale) communicatiemiddelen bevorderd. 

7 We weten uit ervaring dat echte samenwerking en synergie tussen partners en andere actoren, sterke 
organisaties vereist. Afspraken met of tussen sociale leiders die geen organische band hebben met hun 
basis, of die een groot deel van die basis niet vertegenwoordigen, zijn gebouwd op los zand. Daarom 
moeten de organisaties betrokken bij het programma hun eigen vaardigheden, structuren en praktijken 
versterken (zie TOC n° 3). En omgekeerd kunnen sociale organisaties zich niet duurzaam versterken 
zonder strategische bondgenoten en samenwerking. In het programma hangen resultaten 1 en 2 
daarom sterk samen. Uitwisselingen, vormingen, workshops tussen de betrokken organisaties over 
strategische thema’s, bv. milieumonitoring, zijn belangrijk niet alleen om kennis te versterken maar ook 
om banden en gedeelde agenda’s te creëren. 
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8 Het programma legt sterk de nadruk op rechtenverdediging. Op verschillende domeinen zijn nieuwe 
rechten geïntroduceerd of is de bescherming van bestaande rechten versterkt en uitgediept, door de 
Grondwet van 2009 en door progressieve wetgeving. Maar in de praktijk worden deze normen niet of op 
gebrekkige wijze toegepast (GCA, p. 10). 
 
Om de uitbreiding en intensivering van extractieve projecten mogelijk te maken en de economische en 
politieke basis van de regering veilig te stellen, worden niet enkel territoriale (collectieve) rechten van 
inheemse volkeren geschonden, maar komen ook burgerlijke en politieke rechten onder druk. De 
democratische ruimte wordt stilaan ingeperkt. Bedreigingen tegen en beperkingen van de vrijheid van 
meningsuiting, van vereniging, en om te protesteren hebben een negatieve invloed op het werk van de 
inheemse en boerenorganisaties, van sociale leiders, onafhankelijke pers en NGO’s, en daarmee op de 
mogelijkheden tot duurzame en autonome participatieve processen van beheer en verdediging van 
territoria. Tegelijkertijd zijn door het verzwakken of de coöptatie van sociale organisaties, de in Bolivia 
beproefde recepten van politieke actie, mobilisering en sociaal protest steeds minder effectief om 
rechten af te dwingen. Alternatieve, effectieve strategieën en expertise zijn onvoldoende uitgewerkt en 
verspreid. Daarom leggen we in dit programma sterker de nadruk op de integrale verdediging en 
bescherming van de rechten van gemeenschappen en organisaties, vrouwen en mannen, inclusief de 
beleidsbeïnvloeding om deze rechten en een enabling environment voor de civiele samenleving in Bolivia 
te waarborgen.     

9 In Bolivia zijn er niet veel traditionele mensenrechten NGOs (zoals in bv. Peru en Colombia wel het geval 
is). De meeste NGO’s en sociale organisaties besteden traditioneel meer aandacht aan de bescherming 
van collectieve rechten van inheemse volken, maar veel minder aan bv. burgerlijke en politieke rechten.  
In dit programma willen we daarom specifieke capaciteiten versterken bij zowel sociale organisaties als 
bij NGO’s en andere actoren in de civiele maatschappij, om beide categorieën van rechten beter te 
kunnen verdedigen en afdwingen. We willen ertoe bijdragen dat de mogelijkheden die het normatief 
kader biedt, enerzijds beter benut worden, en anderzijds niet verder ondermijnd of afgebouwd worden 
door nieuwe, vaak tegenstrijdige normen (bv. wetgeving inzake milieu, mijnbouw en collectieve 
landrechten (TCO´s)). Het gaat om capaciteiten en instrumenten m.b.t. juridische strategieën (richting 
nationale en internationale instellingen), bescherming en veiligheid van sociale organisaties en leiders, 
en politieke beleidsbeïnvloeding op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Dit alles doen we door het 
ondersteunen van vormingsprocessen en communicatiestrategieën, het systematiseren van en leren uit 
cases van schendingen van rechten, en in bepaalde gevallen het ondersteunen van rechtszaken.  
 
Hiervoor zijn allianties met nationale actoren (bijv. de Asamblea de DDHH, netwerk van advocaten voor 
mensenrechten, journalisten en media) en internationale actoren (regionale netwerken, 
gespecialiseerde partners uit andere Andeslanden) van groot belang. BD zal via collectieve leerprocessen 
en Groepswerk een proactieve rol spelen in capaciteitsversterking van partners op dit vlak. We 
ondersteunen tenslotte concrete cases waarin sociale organisaties in actie komen om rechten te 
verbeteren (o.a. door een solidair fonds en microprojecten) (Ref: GSK, strategische doelstelling 1, GCA 
pp. 8-13, 36).   
 
Een EU-project op Andesniveau onder leiding van BD ter bescherming van mensenrechtenverdedigers 
draagt bij tot deze strategie, met o.a. vorming over beschermingsmechanismen voor mensenrechten-
verdedigers (fysieke, digitale veiligheid, enz.). 

10 De Boliviaanse Grondwet erkent het recht van inheemse volkeren om hun eigen vormen van rechtspraak 
te gebruiken voor het oplossen van conflicten in hun grondgebied. Deze rechtspraak kan van pas komen 
om natuurlijke hulpbronnen, zoals water, op autonome wijze te verdedigen en te beheren. Maar voor 
een effectieve toepassing in de huidige context is vorming en reflectie nodig en vaak ook actualisering 
van de instrumenten (statuten, regels, bestuursvormen). Vanuit een interculturele benadering, vinden 
we het belangrijk om ook deze kanalen ten volle te waarderen binnen een integrale strategie van 
rechtenverdediging. 

11 In de afgelopen jaren signaleerden onze partners serieuze bedreigingen voor het recht op vrije 
vereniging, o.a. door de Wet 351 over rechtspersonen (door de Defensor del Pueblo en internationale 
instanties als onrechtmatig bestempeld) en door negatieve tot vijandige uitingen van autoriteiten gericht 
tegen kritische NGO’s en pers. De vrijheid van vereniging is fundamenteel voor een goed werkende 
democratie. De organisaties van de civiele maatschappij zien enerzijds hun mobilisatiecapaciteit 
verzwakt, maar beschikken ook niet over voldoende (juridische, …) expertise en ervaring om dit af te 
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dwingen (zie vorig punt). Binnen de lopende programmaperiode is dit een uitdaging. De bezorgdheid om 
de vrijheid van vereniging wordt op dit moment gedeeld met specifieke groepen in de samenleving, 
zoals  NGO’s, onderzoekscentra, de Asamblea de Derechos Humanos en onafhankelijke media.  Een 
aanzienlijk deel van de samenleving is echter niet voldoende op de hoogte van de zorgwekkende 
evoluties en wetswijzigingen op dat vlak. We willen daarom het thema sterker positioneren op de 
publieke agenda, via toegankelijke informatie en slimme communicatiestrategieën (gebruik van 
traditionele en alternatieve of sociale media), en zo meer bewustzijn creëren over hoe belangrijk het is 
om deze rechten en vrijheden te verdedigen. Deze bewustmaking is een voorwaarde opdat meer 
actoren zich engageren in allianties met dit doel. 
 
Hiervoor gaan we in samenwerking met andere Belgische NGA’s (11.11.11, ADG – zie synergie n° 1.B.1) 
via een solidair fonds actief actoren steunen die zich hiermee bezig houden (bv. advocatencollectieven, 
journalisten, jongeren). Hoewel bepaalde partners een leidende rol willen spelen in deze allianties, 
kijken we verder dan ons traditionele partnerbestand van NGO’s en inheemse en boerenorganisaties.   
(GSK, MEC

1
1, GCA pp. 8-13, 36).   

12 Resultaat 5 bevindt zich in de kern van onze veranderingstheorie: we streven ernaar dat de rurale 
gemeenschappen kunnen blijven leven binnen hun grondgebied, en dit zelf kunnen beheren volgens 
hun eigen prioriteiten. Op basis van hun recht op zelfbeschikking en hun recht op voorafgaande, vrije en 
geïnformeerde raadpleging, moeten ze inspraak krijgen in beslissingen over water, land, eigen zaaigoed 
en andere natuurlijke hulpbronnen.  
 
Het uitoefenen van rechten gebeurt op verschillende manieren. Het gemeenschapsbeheer van water, 
gebruik van traditionele juridische systemen (erkend in de Grondwet) om praktische beslissingen over de 
territoria te nemen, of de participatieve milieumonitoring dragen bij tot het concrete, dagelijkse beheer 
van het grondgebied en de natuurlijke hulpbronnen van de rurale gemeenschappen. Sterke praktijken 
van eigen beheer geven hen meer mogelijkheden tot beleidsbeïnvloeding en vice versa. Daarnaast  
beïnvloeden zij via hun sociale organisaties de lokale publieke opinie en beleidsmakers om collectieve 
rechten af te dwingen die zijn opgenomen in de Boliviaanse Grondwet, in het bijzonder als reactie op de 
schendingen van die rechten door het extractieve model (ontginning van olie en gas, mijnbouw, agro-
industrie, megaprojecten). In het schema verbinden we daarom resultaat 5 uitdrukkelijk met de 
strategieën onder resultaat 4, voor effectieve rechtenverdediging.  
 
In de Chaco is de implementering van inheemse autonomie op gemeenteniveau een hobbelig traject 
met veel praktische en politieke uitdagingen. Partners begeleiden deze vaak bureaucratische processen 
en bewaken het uiteindelijke doel van meer zeggenschap van de inheemse Guaraní-organisaties over 
hun grondgebied (GSK benadering 3E, GCA p. 9-10).   
Ondanks bovengenoemde interessante processen, staan veel Collectieve Inheemse Territoria (TCO) 
onder zware druk door economische en politieke bedreigingen. Het bewaken van in het verleden 
erkende territoriale rechten zal een doel op zich zijn. 

13 In het programma 2014-2016 hebben verschillende organisaties hun capaciteiten versterkt inzake 
milieumonitoring en –toezicht. De komende jaren willen we deze capaciteiten verzilveren om de 
effectieve controle over het publieke beheer van de natuurlijke hulpbronnen op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau te versterken. We doen dit door enerzijds méér groepen te vormen in milieumonitoring 
en anderzijds de al gevormde groepen te verenigen en te versterken in hun capaciteiten om lokaal beleid 
de te beïnvloeden, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de overheidsplannen voor integraal beheer van 
rivieren en stroomgebieden (cuencas). Deze lokale strategieën worden versterkt door opvolging en 
onderzoek over extractieve projecten (documenteren van de impact, betere informatie over 
perspectieven en uitbreidingsplannen, enz.), en bevorderen van allianties op nationaal vlak voor de 
verdediging van territoriale en milieurechten (GSK benaderingen 4A, 4B, 4C, 4D). Het meten en 
documenteren van milieu-impact, beïnvloedt de lokale publieke opinie in gebieden waar veel vervuiling 
is en kan vervolgens ook leiden tot concrete acties zoals rechtszaken, campagnes, enz. om de rechten 
van de getroffen bevolking te beschermen. 

14 De voorbije jaren hebben onze partners geïnvesteerd in plannen van rurale gemeenschappen en hun 
sociale organisaties om hun grondgebied en de natuurlijke hulpbronnen te beheren. Op die manier 
oefenen zij hun recht op autonomie en zelfbeschikking uit, dat verankerd is in de Grondwet en 
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internationale verdragen. Op het lokale niveau, spelen hierin ook overheden een rol. 
In de Chaco wordt dit vertaald naar plannen van inheems territoriaal beheer van de guarani-bevolking 
en in sommige territoria gaat het om het proces van formele overgang naar inheemse autonomie 
(Charagua, Huacaya, Macharetí) (GSK 3E). In Tierras Altas gaat het vooral over plannen voor 
waterbeheer, bijvoorbeeld participatieve opmaak van een inventaris van waterbronnen, of collectieve 
plannen voor één stroomgebied (cuenca) waarbij zowel de lokale overheden als de sociale organisaties 
een rol spelen en plannen op gemeenschapsniveau (GSK 4B en 5E). 

15 Zie TOC n° 4 over de belangrijke en actieve maar vaak ondergewaardeerde rol van vrouwen in de 
verdediging van de territoria. Terwijl veel mannen (tijdelijk) migreren, blijven vrouwen vaak in hun 
gemeenschap, en zijn ze daardoor de facto diegenen die het territorium beschermen en het dagelijks 
beheer waarnemen. Voor jongeren is de moeilijke toegang tot land en de onzekerheid over het lot van 
de territoria en natuurlijke hulpbronnen, een belangrijke factor in hun beslissing om al dan niet (en op 
welke manier) te blijven leven op het platteland.  
 
De situatie van vele jongeren (doble residencia, migratie naar stad voor werk en studie) kan hun band 
met het territorium verzwakken, maar biedt tegelijkertijd kansen op nieuwe strategieën en allianties ter 
verdediging van datzelfde territorium. Gezamenlijke communicatiestrategieën (zie ToC n° 6) zijn van 
belang voor het zichtbaar maken van de rol van vrouwen en jongeren, bijvoorbeeld door het 
participatief produceren van audiovisuele producten en de verspreiding daarvan via lokale media en op 
sociale media. Daarnaast blijven we inzetten op bijeenkomsten waar jongeren en vrouwen kunnen 
reflecteren over hun rol en hun eigen strategieën kunnen vormgeven om deze meer zichtbaar te maken 
in hun organisaties en gemeenschappen. Microprojecten dragen ook hieraan bij.  

16 In het programma 2014-2016 zijn alternatieve praktijken voor het extractieve model versterkt en 
zichtbaar gemaakt. We werkten toen een visie uit op alternatieven en de uitdagingen die de 
implementering ervan met zich meebrengt

2
. Deze visie blijft relevant, en willen we verder uitwerken, 

o.a. tijdens een continentaal seminarie in Guatemala in oktober 2016.  
Binnen dat kader, leidde reflectie en uitwisseling tussen verschillende partners over agro-ecologie in 
Bolivia tot overeenstemming over de noodzaak om inheemse zaden te beschermen tegen de 
uitbreidende commercialisering en introductie van GMO zaden. De samenwerking rond zaaigoed 
bevordert bovendien de uitwisseling van verschillende praktijken van verzet, innovatie en 
beleidsbeïnvloeding in de Chaco en Tierras Altas.  
 
Enkele partners hebben deze samenwerking nu opgenomen in hun voorstellen. Anderzijds zullen we 
concrete praktijken van duurzaam waterbeheer en ecologische landbouwinitiatieven in bepaalde 
gebieden in de Chaco en Tierras Altas ondersteunen. Een derde strategische lijn is gericht op het 
versterken, verbinden en zichtbaar maken van diverse initiatieven die de agro-ecologische productie en 
consumptie stimuleren. Binnen deze doelstelling ondernemen we acties samen met andere Belgische 
NGO’s en hun partners (zie synergie n° 1.B.4), maar ook met andere bondgenoten op nationaal vlak (Ref. 
GSK : strategische doelstelling 5A en 5E, 6A en GCA pp 14-16). 

17 Resultaat 6 is nauw verbonden met resultaat 5, omdat het versterken van alternatieve voorstellen en 
initiatieven de basis vormt voor het duurzaam beheer van de territoria. Door de traditionele kennis en 
capaciteiten voor agro-ecologische productie en het beheer van de natuurlijke hulpbronnen (zaden, 
water, bodem) in de inheemse en boerengemeenschappen te versterken, dragen we bij tot het 
effectieve en duurzame gebruik van de territoria. We versterken zo tegelijkertijd de legitimiteit van de 
gemeenschappen als protagonisten van hun eigen ontwikkeling. Omgekeerd is het ook nodig om invloed 
uit te oefenen in de richting van structurele veranderingen in de heersende economische en 
landbouwmodellen in het land, door de bewustmaking van de bevolking en het stimuleren van beleid 
ten gunste van ecologische productie en consumptie in het land. Zonder die veranderingen in de 
politieke context, zullen de inheemse en boerengemeenschappen het moeilijk hebben om hun 
alternatieve praktijken te behouden of te versterken.  
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4. K14 BOLIVIA – ANALYSE VAN DE RISICO’S 
 
Het algemene risicobeleid van Broederlijk Delen wordt hier toegepast op het partnerland. We geven achtereenvolgens de analyse van de risico’s, de beheersmaatregelen en de opvolging. 
Bij evaluatie van de risico’s voor en na beheersmaatregelen, wordt de waarschijnlijkheid (WA) ingeschaald op 10, de impact (IM) op 10, en het risiconiveau (NIV) op 100 als het product van 
waarschijnlijkheid en impact. We beperken ons hier tot de externe factoren die een reëel risico vormen in het land.          

  Inschatting 
vóór 
maatregelen 

 Inschatting na 
maatregelen 

 

Nr Risico WA IM NIV Beheersmaatregelen WA IM NIV Opvolging 

  FINANCIEEL RISICO                 

1 Terugtrekking van donoren uit Bolivia maakt het 
moeilijk voor partners om hun werking 
gefinancierd te krijgen, wat ook gevolgen kan 
hebben voor het deel van de werking dat door ons 
wordt ondersteund 

5 5 25 De samenwerking verstevigen met andere  
donoren die ook blijven, om de risico's te 
spreiden en te verminderen. Partners 
ondersteunen in het zoeken naar meer 
efficiëntie en alternatieve financiering 

4 4 16 Permanent door 
programmaverantwoordelijke (PV) en 
lokale vertegenwoordiger (LV) in overleg 
met andere donoren en hun kantoren ter 
plaatse. Thematiseren bij dialoog met 
partners. 

2 Risico dat fondsen niet correct afgerekend worden 
als gevolg van gebrekkig beheer bij partners 

4 5 20 Risico's detecteren op basis van controle van 
financiële verslaggeving en audits. Risico's 
aanduiden in de projectbegroting die in januari 
bevestigd wordt en deze partners nauwlettend 
opvolgen. Financiering zo nodig aanpassen of 
opschorten 

3 3 9 Projectbeheerder (toetsing en eventueel 
opvolging met LV). Jaarlijks bij 
goedkeuring dossier.  

  UITVOERINGSRISICO                 

3 Toenemende complexiteit van de programma-
werking leidt tot overbelasting van medewerkers 
bij BD en partners en tot kwaliteitsvermindering 

6 5 30 Concentratie en coherentie geografisch en 
thematisch, en intern met strategische doelen 
van partners. Programma sluit maximaal aan 
bij bestaande dynamieken, netwerken, enz.  
Beperken aantal partners. 

5 4 20 Overleg LV/PV. Evaluatie met de 
partners. Halfjaarlijkse interne evaluatie  
Jaarlijks tijdens partnerbijeenkomst 

  VEILIGHEIDSRISICO                 

4 Voor BD. Risico op juridisch-administratieve 
sancties (politiek gemotiveerd), in het slechtste 
geval uitzetting uit het land, schrapping uit het 
register 

4 8 32 Redelijke administratieve vereisten zo goed 
mogelijk toepassen. Uitwisseling ervaringen en 
opmaak gezamenlijke strategieën met 
Belgische en andere INGA’s. Nauwe contacten 
met Ambassade in Lima, EU-delegatie.  
Noodscenario’s voorbereiden.  

3 7 21 LV in Bolivia  
PV in Brussel, netwerken en tijdens 
missies. Permanente monitoring. 
Directie BD bij crisissituaties. 

5 Conflicten inzake extractieve projecten kunnen 
leiden tot intimidering en bedreiging van 
doelgroep- en partnerorganisaties en tot geweld  

7 7 49 Steeds een dialogerende opstelling blijven 
hanteren. De wettelijke middelen aanwenden 
voor het verdedigen van de belangen van de 
bevolking. Internationale steun verzekeren 

6 5 30 LV/PV. Permanente monitoring 
veiligheids-situatie. 
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voor lokale problematieken. Alliantievorming. 

  RISICO VAN POLITIEKE WERKING                 

6 Overheidsmaatregelen om de erkenning van NGO's 
in te perken of door financieel-administratieve 
vereisten de werking moeilijk te maken, met 
gevolgen voor partners 

6 8 48 De wettelijke middelen aanwenden om de 
vrijheid van vereniging te verzekeren. De 
krachten bundelen van de civiele samenleving 
in het land om hiertegen actie te ondernemen. 
Internationale steun en controle bewerken. 

5 7 35 LV in overleg met PLATONGB, PONGI. PV 
in netwerken. Permanente monitoring. 

7 Door de verzwakking van de rechtsstaat worden 
gerechtelijke en administratieve mechanismen om 
rechten af te dwingen, uitgehold 

6 7 42 Het programma zet sterk in op actief benutten 
van deze mechanismen. Lobbywerk en 
advocacy, nationaal en internationaal, over 
enabling environment.  

5 6 30 LV - nationale partners, PONGI. 
Permanente monitoring 

8 Structurele verzwakking van sociale organisaties op 
alle niveaus; bestaan en/of consolidering van 
parallelle organisaties, als gevolg van interne strijd 
binnen en manipulatie van legitieme organisaties. 
Sociale leiders afgeleid door politieke belangen, ten 
koste van het werk op lange termijn 

7 8 56 Versterken van interne democratische en 
transparante mechanismen, en ruimte voor 
kritische reflectie met sociale leiders. 
Bevorderen samenwerking, allianties en 
omkadering van sociale organisaties. 
Coherente houding en directe dialoog met de 
organisaties en hun bestuur om duidelijke 
afspraken te maken.  

5 7 35 LV faciliteert overleg. Overleg tijdens 
partnerbijeenkomsten met sociale 
organisaties 

9 Sociale leiders worden wegens de politieke 
actualiteit afgeleid van het werk op lange termijn 

7 8 56 Bevorderen samenwerking, allianties en 
omkadering van sociale organisaties. 
Coherente houding en directe dialoog met de 
organisaties en hun bestuur om duidelijke 
afspraken te maken.  

5 7 35 LV faciliteert overleg. Overleg tijdens 
partnerbijeenkomsten met sociale 
organisaties 

  RISICO'S INZAKE KLIMAAT EN LANDBOUW                 

10 Klimaatverschijnselen, ziekten en plagen of andere 
omgevingsfactoren remmen de versterking van 
productieve alternatieven die met het programma 
beoogd worden 

8 7 56 Het programma bevordert de toepassing van 
agro-ecologie, duurzaam beheer van water en 
territorium die het lokale landbouwsysteem 
meer weerbaar maken tegen de gevolgen van 
klimaatverandering. 

8 5 40 LV in dialoog met partners. Jaarlijkse 
evaluatie. 

11 Slecht functionerend of tegenwerkende lokale 
overheden vormen een hindernis om alternatieven 
voor het extractieve model te ondersteunen en te 
versterken 

6 5 30 Versterking van lokale en regionale inheemse 
en boerenorganisaties en hun onderlinge 
samenwerking; advocacy zodat zij de sociale 
controle en invloed op het ontwikkelingsbeleid 
kunnen vergroten. Sensibiliseren en betrekken 
van lokale overheden bij onze strategieën 

5 3 15 LV in dialoog met partners. Jaarlijkse 
evaluatie. 
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5. K14 BOLIVIA – VERWERKING VAN DE AANBEVELINGEN BIJ DE GSK 
 
 

aanbeveling De transversalen gender en milieu opnemen in de programma’s  

verwerking Gender en milieu zijn expliciet opgenomen in het programma, op het niveau van resultaten 
en indicatoren, binnen de veranderingstheorie (TOC n° 4 en 15). Zie ook beschrijving onder 
6.4.3 – sociale duurzaamheid.  
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6. K14 BOLIVIA - SPECIFIEKE DOELSTELLING  
 
6.1 K14 BOLIVIA – FICHE VAN DE DOELSTELLING 
 

doelstelling Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos y otras organizaciones de la sociedad civil en 
el Chaco, en Tierras Altas y a nivel nacional ejercen sus derechos individuales y colectivos, 
protegen y gestionan sus territorios y recursos naturales y recuperan, fortalecen y aplican 
alternativas al modelo de desarrollo extractivista 

doelstelling Organisaties van inheemse volkeren en boeren en de civiele maatschappij in de Chaco, 
Tierras Altas en op nationaal niveau, oefenen hun individuele en collectieve rechten uit, 
beschermen en beheren hun territoria en natuurlijke hulpbronnen en recupereren, 
versterken en implementeren alternatieven voor het extractivistische 
ontwikkelingsmodel.  

IATI identifier BE-BCE_KBO-0418088113-K14_BOLIVIA 

land BOLIVIA GSK BOLIVIA 

Interventie 
gebieden 
  
  
  
  

NATIONAAL 
Partners: (DGD) CEDIB, PBFCC, NINA 

STREEK CHACO 
Partners: (DGD) CIPCA, PROBIOMA, NINA - (EM) CCCH  

STREEK TIERRAS ALTAS 
Partners: (DGD) CEPA, NINA - (EM) CENDA, ANAPA, JARAÑA 

lokalisering subnational level 1 subnational level 2 Lokaliteit 

STREEK CHACO 
  
  
  
  

Departement 
Santa Cruz 
  

Provincia Cordillera 
  

Gemeente Cabezas, zona Takovo Mora 

Gemeente Charagua 

Departement 
Chuquisaca 

Provincia Luis Calvo Gemeente Machareti 

    Gemeente Huacaya 

Departement 
Tarija 

  Werking voorlopig enkel op 
departementaal niveau 

STREEK TIERRAS 
ALTAS 

Departement 
Cochabamba 

Provincies Ayopaya, Tapacarí, 
Arani, Mizque 

Gemeentes Cocapata, Independencia, 
Tapacarí, Arani, Mizque 

 Departement 
Oruro 
  
  
  
  

Provincie Cercado Stad Oruro, gemeente El Choro 

 Provincie Pantaleón Dalence Gemeentes Huanuni en Machacamarca 

 Provincie Poopó Gemeentes Poopó en Antequeray 
Pazña 

 Provincies Sebastián Pagador 
en Eduardo Abaroa 

Gemeentes Challapata en Huari: Uru 
gemeenschappen 

 Provincie Saucarí Gemeente Toledo 

 Departement La 
Paz 
  
  

Provincie Aroma Gemeente Sica Sica 

 Provincie inqsuisivi Gemeente Colquiri 

 Provincie Pacajes Gemeente Coro Coro 

doelgroep Inheemse en boerengemeenschappen in de twee streken 

begunstigden Directe doelgroep 6.200 personen, indirecte doelgroep geschat op 127.000 personen. In 
de mate dat partners bijdragen aan reële beleidsveranderingen, is de indirecte doelgroep 
groter. 

organisaties De specifieke doelstelling wordt uitgevoerd door Broederlijk Delen. Voor de interactie 
binnen Komyuniti, zie de Toelichting vooraf. Geen andere organisaties. 

operationele kosten 2.186.761,13 euro 

policy markers milieu 2 goed bestuur 1 

  woestijnvorming 0 gezondheid van moeder en kind 0 

  biodiversiteit 1 HIV/aids 0 

  klimaat aanpassing 1 kinderrechten 0 

  klimaat mitigatie 0 ontwikkeling van handel 0 

  gender 1     
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6.2 K14 BOLIVIA – BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN 
 

Indeling baseline jaar 3 jaar 5 verificatiebronnen 

STRATEGISCHE DOELEN GSK 

1. Contribuir a la protección, el respeto y la promoción de los derechos humanos en su integralidad e 
interdependencia, al fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho en Bolivia  

2. Contribuir al reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos de las mujeres y niñas en todos los 
campos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos  

3. Contribuir a la buena gobernanza local para un desarrollo local sostenible   

4. Contribuir a la protección del medio ambiente, la gestión sostenible de los recursos naturales y a la 
mitigación de y la adaptación al cambio climático incluyendo una perspectiva de genero  

5. Fortalecer a las familias campesinas e indígenas y sus organizaciones para que garanticen su derecho de 
acceso soberano y sostenible a una alimentación suficiente y nutritiva, a ingresos decentes, a los recursos 
necesarios para producir (suelo, agua, semilla, servicios …), y que puedan participar en la toma de decisión y la 
reglamentación que rigen su futuro  

6. Contribuir a un proceso de desarrollo más sostenible, basado en una distribución de recursos equitativa y en 
equilibrio con la naturaleza, y en una economía social y solidaria  

SPECIFIEKE DOELSTELLING K14 BOLIVIA 

Organisaties van inheemse volkeren en boeren en de civiele maatschappij in de Chaco, Tierras Altas en op 
nationaal niveau, oefenen hun individuele en collectieve rechten uit, beschermen en beheren hun grondgebied 
en natuurlijke hulpbronnen en recupereren, versterken en implementeren alternatieven voor het extractieve 
ontwikkelingsmodel. 

Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos y otras organizaciones de la sociedad civil en el Chaco, en Tierras 
Altas y a nivel nacional ejercen sus derechos individuales y colectivos, protegen y gestionan sus territorios y 
recursos naturales y recuperan, fortalecen y aplican alternativas al modelo de desarrollo extractivista 

Indicator 1. Aantal gevallen waarin 
overheidsbeleid is ingevoerd of 
aangepast als resultaat van 
beleidsbeïnvloeding in het kader van 
het programma 

0 6 10 Bijhouden van maatregelen lokaal 
beleid in Chaco en Tierras Altas en 
op nationaal niveau. Gezamenlijke 
evaluatie tijdens 
partnerbijeenkomsten en 
informatie uit verslagen partners 

Indicator 2. Aantal nieuwe 
organisaties die voorstellen 
uitwerken van alternatieven voor 
het extractieve ontwikkelingsmodel 

0 6 10 Bijhouden van organisaties die zich 
tot 2016 hier niet mee 
bezighielden en nu wel. 
Gezamenlijke evaluatie tijdens 
partnerbijeenkomsten. 

RESULTAAT 1 DEMOCRATISCHE SOCIALE ORGANISATIES 

Sociale organisaties met versterkte democratische structuren en rechtvaardige praktijken zijn beter in staat om 
op kritische en coherente wijze  alternatieven te bieden  voor het extractieve model. 

BETROKKEN ACTOREN: ANAPA, CEPA, CIPCA, JARANA, NINA, PBFCC, PROBIOMA 

Indicator 1. Aantal organisaties die 
in het kader van het programma 
concrete initiatieven genomen 
hebben om hun democratische 
interne praktijken te versterken 

0 9 15 Interne evaluatie met betrokken 
partners en sociale organisaties 
op basis van verbeteringen in 
organisatie en nieuwe 
initiatieven. 

Indicator 2. Versterkte capaciteit 
van sociale organisaties in Tierras 
Altas en Chaco om het 
extractivistische 
ontwikkelingsmodel te analyseren 
en alternatieven aan te dragen 

geen vooruit-
gang 

meerdere 
organisatie
s zijn 
versterkt 

organisaties 
capabel om 
alternatieven 
op de agenda 
te zetten 

Kwalitatieve evaluatie gebeurt 
jaarlijks met partners en bij de 
programma’s betrokken sociale 
organisaties.  

RESULTAAT 2 SAMENWERKING EN ALLIANTIES 

Gezamenlijke acties en strategische agenda´s tussen partners, rurale organisaties, instellingen en nieuwe 
opkomende organisaties van de civiele maatschappij  maken hun voorstellen zichtbaar voor/ bekend bij  de rest 
van de samenleving. 

BETROKKEN ACTOREN:  ANAPA, CEDIB, CENDA, CEPA, JARANA, NINA, PBFCC, PROBIOMA 
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Indicator 1. Aantal versterkte 
samenwerkingen en allianties in 
het kader van het programma 

0 9 15 Evaluatie met partners en 
betrokken organisaties op basis 
van genomen concrete 
initiatieven 

Indicator 2. Mate waarin 
organisaties betrokken bij het 
programma gezamenlijke 
communicatie-strategieën 
uitvoeren. 

geen 
gezamenlijke 
strategieën 

gezamenlijk
e 
strategieën 

gezamenlijke 
strategieën 
toegepast en 
geëvalueerd 

Kwalitatieve jaarlijkse evaluatie 
met partners en bij het 
programma betrokken sociale 
organisaties. 

RESULTAAT 3 VRIJHEID VAN VERENIGING EN MENINGSUITING 

De vrijheden van vereniging en van meningsuiting worden actief verdedigd en op de agenda gezet door een 
brede alliantie van sociale organisaties en instellingen van de civiele maatschappij 

BETROKKEN ACTOREN: CEDIB, PROGRAMA NINA 

Indicator 1. Aantal organisaties die 
deelnemen aan collectieve strategieën 
ter verdediging van de vrijheden van 
vereniging en meningsuiting 

0 20 30 Deelname wordt afgetoetst op 
basis van concrete activiteiten. 
Collectieve monitoring en 
analyse tijdens de 
partnerbijeenkomst. 

RESULTAAT 4 RECHTENVERZEKERING 

Inheemse en boerengemeenschappen en hun sociale organisaties verdedigen hun inviduele en collectieve 
rechten op effectieve wijze. 

BETROKKEN ACTOREN: CEPA, PROGRAMA NINA, PBFCC 

Indicator 1. Aantal concrete cases in 
Chaco en Tierras Altas waarbij rechten 
effectief werden verdedigd door 
sociale organisaties 

0 13 
 

22 
 

Cases waarin partners of 
doelgroepenorganisaties van het 
programma een rol hebben 
gespeeld. Verslagen partners, 
collectieve monitoring en analyse 
tijdens de partner-bijeenkomst 

Indicator 2. Versterkte juridische 
capaciteiten van bij het programma 
betrokken organisaties 

onvoldoe
nde 
versterkt 

versterkt 
bij een 
diverse 
groep 

Meesten 
passen 
versterkte 
capaciteit toe 

Verificatie op basis van 
collectieve analyse tijdens 
jaarlijkse PME-bijeenkomst van 
de partners. 

RESULTAAT 5 BESCHERMING EN BEHEER VAN GRONDGEBIED 

De inheemse en boerengemeenschappen en hun sociale organisaties oefenen op autonome wijze hun rechten 
uit ten behoeve van de bescherming en het duurzaam beheer van hun grondgebied en natuurlijke 
hulpbronnen, die bedreigd worden door de ontginningsindustrie. 

BETROKKEN ACTOREN: ANAPA, CEDIB, CENDA, CEPA, CIPCA, JARANA, NINA, PBFCC, PROBIOMA 

Indicator 1. Gemeenschappen en 
organisaties die nieuwe participatieve 
praktijken toepassen van beheer van 
hun leefgebied 

0 13 
 

22 
 

Verificatie op basis van verslagen 
partners en gezamenlijke 
evaluatie 

Indicator 2. % daarvan die geleid 
worden door vrouwen 

0 30% 40% Verificatie op basis van verslagen 
partners en gezamenlijke 
evaluatie 

Indicator 3. % daarvan die geleid 
worden door jongeren 

0 10% 20% Verificatie op basis van verslagen 
partners en gezamenlijke 
evaluatie 

Indicator 4. Verbetering van deelname 
van vrouwen aan de besluitvorming 
over verdediging en beheer van 
leefgebieden 

geen 
vooruitga
ng 

vrouwen 
hebben 
duidelijk 
meer 
inspraak 

vrouwen 
hebben 
beslissende 
stem 

Deze kwalitatieve evaluatie 
gebeurt jaarlijks met partners en 
bij de programma’s betrokken 
sociale organisaties.  

RESULTAAT 6 ALTERNATIEVEN 

Begeleide inheemse en boerenorganisaties recupereren, waarderen en innoveren kennis en praktijken die als 
alternatief dienen voor het extractieve model, en doen aan bewustmaking in de bredere samenleving over het 
belang van deze alternatieven 

BETROKKEN ACTOREN: ANAPA, CENDA, CIPCA, PROBIOMA, JARANA, PROGRAMMA NINA, PBFCC 
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Indicator 1. Aantal alternatieven dat 
wordt toegepast door betrokken 
organisaties met begeleiding van 
partners 

0 12 
 

20 
 

Concrete initiatieven inzake bvb 
zaaigoed, waterbeheer, 
alternatieve energie. Verificatie 
op basis van verslagen partners 
en gezamenlijke evaluatie 

Indicator 2. % daarvan dat geleid 
wordt door vrouwen 

0 30% 40% Verificatie op basis van verslagen 
partners en gezamenlijke 
evaluatie 

Indicator 3. % daarvan dat geleid 
wordt door jongeren 

0 10% 20% Verificatie op basis van verslagen 
partners en gezamenlijke 
evaluatie 

Indicator 4. Aantal alternatieven in 
Chaco en Tierras Altas die 
gesystematiseerd en/of verspreid zijn 
voor bredere bewustmaking 

0 2 3 Op basis van concrete produkten 
(publicatie, filmpjes) en hun 
verspreiding 

Indicator 5. Mate waarin de actoren 
samenwerken om agro-ecologische 
productie en consumptie te 
bevorderen 

weinig of 
minimaal 

meerdere 
succesvolle 
samen-
werkingen 

structurele 
samenwerking 

Kwalitatieve evaluatie gebeurt 
jaarlijks met partners en bij de 
programma’s betrokken sociale 
organisaties.  

VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 

Het programma is voorbereid met de partnerorganisaties, en met de doelgroepen van het programma, via 
participatieve workshops  en territoriale raadplegingen. Verschillende studies uit het lopende programma 
hebben geleid tot strategische aanpassingen. Synergie werd opgesteld met andere ontwikkelingsorganisaties. 
De overlegstructuren met de partners zijn operationeel. Enige overblijvende voorafgaande voorwaarde is de 
beschikbaarheid van de financiering. 

TYPOLOGIE VAN DE ACTIVITEITEN 

GEZAMENLIJK PROGRAMMA EN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN VAN PARTNERS 

Inzet van een lokale vertegenwoordiger door Broederlijk Delen. Gezamenlijke planning, opvolging, evaluatie en 
bijsturing van het programma. Gestructureerd partneroverleg middels seminaries en workshops. Gezamenlijke 
organisatie van publieke fora per streekprogramma. Uitwisseling over alternatieven. Gezamenlijke 
communicatiestrategieën over prioritaire thema's. 

CAPACITEITSVERSTERKING VAN PARTNERS 

Gezamenlijke vormingstrajecten over kernthema's van het programma, transversale thema's, communicatie, 
milieumonitoring, veiligheid, gebruik van digitale technieken. Opvolging en advisering van individuele partners. 
Individuele trajecten voor versterking van institutionele capaciteiten van partners. 

RECHTENVERZEKERING EN BELEIDSBEINVLOEDING 

Vorming van doelgroepen in mensenrechten en beleidsbeïnvloeding. Milieumonitoring en onderzoek over 
schendingen individuele en collectieve rechten. Begeleiding, opvolging en systematisering van cases van 
rechtenverdediging. Systematisering en verspreiding van interessante cases van lokale alternatieven 
(audiovisuele producten, tweetalige kranten, social media, radio). Sensibilisering en de publieke opinie. 
Begeleiding van lokale gemeenschappen in beleidsbeïnvloeding over milieurechten. Ondersteuning bij 
rechtsgang door lokale gemeenschappen. Zichtbaar maken van rechten-schendingen in Bolivia bij 
internationale instanties door rapporten en campagnes. Bevordering internationale allianties in verband met 
extractivisme en mensenrechtenschendingen. 

ORGANISATIEVERSTERKING EN SOCIO-POLITIEKE PARTICIPATIE VAN DOELGROEPEN 

Socio-politieke vorming en organisatieversterking van lokale gemeenschappen en organisties. 
Vormingstrajecten voor vrouwen en jongeren om hun participatie te versterken. Organiseren van uitwisseling 
en onderling leren tussen basisorganisaties. Verbinden van de actoren in de twee streken met het nationaal 
niveau met het oog op beleidsbeïnvloeding over centrale thema's van het programma (milieumonitoring, agro-
-ecologie, inheems zaaigoed). 

VERBETERING VAN LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN DOELGROEPEN 

Ondersteuning bij uitwerken en uitvoeren van participatieve plannen voor duurzaam beheer van het 
leefgebied. Begeleiding bij het uitbouwen van lokale alternatieven inzake waterbeheer en agro-ecologische 
landbouw. Ondersteunen van vrouwen bij hun alternatieve initiatieven voor lokale ontwikkeling. Begeleiding 
bij de verdediging van inheems zaaigoed door training, registers, zadenbanken en organisatie van reproductie. 
Ondersteuning bij het organiseren van ecologische markten.  
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6.3 K14 BOLIVIA – TABEL 4 OPERATIONELE KOSTEN 
 

  

1. PARTNERS

Investering         5.234,00         5.829,00         3.250,00         3.250,00         3.200,00            20.763,00 

Werking     123.698,00     137.259,00     136.391,00     132.000,00     113.800,00         643.148,00 

Personeel     196.068,00     231.912,00     235.359,00     204.750,00     182.000,00      1.050.089,00 

Totaal  325.000,00  375.000,00  375.000,00  340.000,00  299.000,00      1.714.000,00 

2,SAMENWERKINGEN

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal                   -                     -                     -                     -                     -                            -   

3. LOKAAL KANTOOR

Investering                    -                      -           1.000,00                    -                      -                1.000,00 

Werking       39.275,00       42.868,00       46.455,00       38.769,00       42.634,13         210.001,13 

Personeel                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Totaal     39.275,00     42.868,00     47.455,00     38.769,00     42.634,13         211.001,13 

4. HOOFDZETEL

Investering                    -                      -                      -                      -                      -                            -   

Werking                    -                      -           8.000,00                    -                      -                8.000,00 

Personeel       48.960,00       49.440,00       54.080,00       50.400,00       50.880,00         253.760,00 

Totaal     48.960,00     49.440,00     62.080,00     50.400,00     50.880,00         261.760,00 

TOTAAL OK

Investering         5.234,00         5.829,00         4.250,00         3.250,00         3.200,00            21.763,00 

Werking     162.973,00     180.127,00     190.846,00     170.769,00     156.434,13         861.149,13 

Personeel     245.028,00     281.352,00     289.439,00     255.150,00     232.880,00      1.303.849,00 

Totaal  413.235,00  467.308,00  484.535,00  429.169,00  392.514,13      2.186.761,13 

totaal K14P01 CEDIB       70.000,00       75.000,00       75.000,00       75.000,00       73.000,00         368.000,00 

totaal K14P02 

CENDA
      65.000,00       75.000,00       75.000,00       75.000,00       73.000,00         363.000,00 

totaal K14P03 CEPA       50.000,00       60.000,00       60.000,00       30.000,00                    -           200.000,00 

totaal K14P04 CIPCA 

CORDILLERA
      70.000,00       75.000,00       75.000,00       75.000,00       73.000,00         368.000,00 

totaal K14P05 

PROGRAMA NINA
      70.000,00       90.000,00       90.000,00       85.000,00       80.000,00         415.000,00 

totaal K14P06 

PROBIOMA
                   -                      -                      -                      -                      -                            -   

Total Partners :  325.000,00  375.000,00  375.000,00  340.000,00  299.000,00      1.714.000,00 

Total samenwerking 

1

totaal 

samenwerkingen

Investering       5.234,00       5.829,00       4.250,00       3.250,00       3.200,00            21.763,00 

Werking  162.973,00  180.127,00  190.846,00  170.769,00  156.434,13         861.149,13 

Personeel  245.028,00  281.352,00  289.439,00  255.150,00  232.880,00      1.303.849,00 

Totaal BROEDERLIJK DELEN 413.235,00        467.308,00        484.535,00        429.169,00        392.514,13        2.186.761,13              

Investering

Werking

Personeel

Totaal STUDIO GLOBO

2017 2018 2019 2020 2021  Algemeen Totaal 

Operationele kosten Broederlijk Delen

Partners

Samenwerkingen

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK BOLIVIA K14 Bolivia - BROEDERLIJK DELEN

 PROGRAMMA KOMYUNITI GSK BOLIVIA K14 Bolivia - STUDIO GLOBO
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6.4 K14 BOLIVIA – MOTIVATIE TEN AANZIEN VAN DE DAC-CRITERIA 
 
6.4.1 K14 BOLIVIA – Beschrijving van de relevantie 
 
Het programma sluit aan bij de Wet op de Internationale Samenwerking en meer bepaald Art. 3: “De Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking heeft de duurzame menselijke ontwikkeling als algemene doelstelling en 
onderneemt daartoe acties die bijdragen tot duurzame en inclusieve economische groei voor een verbetering 
van de levensomstandigheden van de bevolking in de ontwikkelingslanden en tot hun sociaal-economische en 
sociaal-culturele ontwikkeling, teneinde de armoede, uitsluiting en ongelijkheid uit te bannen. De Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking beoogt in dit kader eveneens de capaciteit van de partners inzake ontwikkeling op 
alle niveaus te versterken”. Het programma draagt bij tot het prioritaire thema maatschappijopbouw (Art 11 § 
1). 
 
Via een intens en participatief proces formuleerden de Belgische NGA’s en hun partners eerst een 
gedetailleerde gezamenlijke analyse van de Boliviaanse context (GCA), om die vervolgens te vertalen in 
gemeenschappelijke strategische doelen en benaderingen, in een Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK). 
Zowel de GSK als de GCA werden goedgekeurd door de Minister. In die zin, zijn beide teksten een belangrijke 
referentie om de relevantie van het programma te beoordelen.  
Hieronder beschrijven we de relatie tussen de kernresultaten van het programma en de gemeenschappelijke 
strategische doelen (MEC = Meta Estratégica Común) van de GSK. Eén resultaat kan bijdragen tot verschillende 
MECs.  
 

Resultaten programma Strategische doelen GSK Bolivia 

K14 BOLIVIA  

K14R01 Sociale organisaties Transversaal binnen MEC1-6, maar vooral MEC2 

K14R02 Samenwerking en allianties Transversaal binnen MEC1-6 

K14R03 Vrijheid van vereniging en mening MEC1 

K14R04 Rechtenverdediging MEC1, MEC2, complementair aan MEC3-6  

K14R05 Bescherming en beheer van grondgebied MEC3, MEC4, MEC5 

K14R06 Alternatieven MEC4, MEC5 en MEC6 

 
In TOC n°9-11 verklaarden we uitvoerig, met verwijzingen naar de GCA Bolivia, de grote aandacht voor 
mensenrechten en democratisering in het programma maar ook in de GSK (MEC 1): het proces van radicale 
politieke veranderingen, met grote mijlpalen inzake het “veroveren” van rechten, heeft hoge verwachtingen 
gewekt bij de bevolking die uiteindelijk niet of onvolledig zijn ingelost, zeker wat betreft collectieve rechten 
zoals de inheemse autonomie (MEC3), of het recht op voorafgaande raadpleging. Integendeel, nieuwe 
wetgeving (o.a. inzake mijnbouw) ondergraaft deze collectieve rechten, en tegelijkertijd wordt vanuit een 
defensieve reflex geknaagd aan de democratische ruimte van de civiele maatschappij (burgerlijke en politieke 
rechten). Het beschermen van die democratische verworvenheden (R03 in combinatie met R04) is een 
gedeelde zorg met partners, andere NGA’s en bondgenoten (zie synergie 1.B.1). 
 
R04 verwijst eerder naar de nood om strategieën te diversifiëren om rechten ook effectief af te dwingen. Dit 
sluit aan bij MEC1, maar evengoed bij andere doelstellingen van de GSK die gaan over collectieve, 
economische, sociale en culturele rechten.  
 
In tegenspraak met haar sterk discours over duurzaamheid, rechten van de natuur en van Moeder Aarde, zet 
de Boliviaanse regering nog sterker in op ontginning van grondstoffen die zich doorgaans bevinden in het 
leefgebied van rurale gemeenschappen. Om de schadelijke impact en schendingen van rechten die daar het 
gevolg van zijn tegen te gaan, willen we bijdragen tot een betere bescherming en beheer van het grondgebied 
van inheemse en boerengemeenschappen (R05, in combinatie met R04). In de GSK vinden we beide aspecten 
terug in MEC4 inzake milieubescherming en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, en in MEC5 over 
o.a. voedselsoevereiniteit en familiale landbouw. 
 
De GSK verwijst in drie strategische doelen naar de nood om duurzame alternatieven voor het extractivisme te 
versterken en bevorderen. MEC4 beklemtoont het ecologische karakter en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, MEC5 de bijdrage tot de versterking van de familiale landbouw, agro-ecologie en 
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voedselsoevereiniteit, en MEC6 heeft het over beleid en het bredere macro-economische perspectief 
(verminderen van de afhankelijkheid van grondstoffen). Al deze aspecten zijn samengebald in R06 van het 
programma, het zijn alle kenmerken van “alternatieven” in de visie van Broederlijk Delen (zie visietekst BD en 
ToC n°16-17). De grote principes van Buen vivir, rechten van de natuur, … moeten worden vertaald naar de 
praktijk. Onze strategie is om te vertrekken vanuit concrete ervaringen en praktijken, die te versterken, en van 
daaruit te werken aan sensibilisering en beleidsbeïnvloeding.  
  
R01 en R02 willen een antwoord bieden op nieuwe uitdagingen en noden van sociale organisaties, die worden 
toegelicht in ToC n°2-3. In de GSK zijn aspecten van organisatieversterking wat meer gespreid over de 
verschillende strategische doelen, maar ook de GCA wijst op noden op dit vlak. De participatie van vrouwen is 
dan weer een transversaal aandachtspunt in het programma, maar is in het GSK apart uitgewerkt onder MEC2 
over de genderbenadering en rechten van vrouwen. Meer details over onze visie hierover en aanpak in ToC 
n°4 en 15. 
 
Naast de reeds vermelde bijdragen aan gender (zie hoger) en milieu (idem), beide beleidsprioriteiten van de 
Minister, is er in het programma ook aandacht voor digitalisering. We vinden dit terug in bv. het gebruik van 
GIS/GPS voor de milieumonitoring, het digitaliseren van informatie, gebruik van digitale technologie in 
communicatiestrategieën (websites, sociale media). Net als in Peru en Colombia, wordt ook vorming voorzien 
in Bolivia over veiligheid en bescherming van sociale organisaties en activisten, o.a. van hun digitale gegevens 
en communicatie.  
 
6.4.2 K14 BOLIVIA – Beschrijving van de doeltreffendheid 
 
De resultaten van het programma dragen bij tot de realisatie van een groot aantal gemeenschappelijke 
benaderingen uit het GSK. De doeltreffendheid van de interventie wordt versterkt op verschillende manieren:  
- de uitvoering door partners geselecteerd omwille van hun ervaring, technische capaciteiten, 

rechtenbenadering, en legitimiteit bij de doelgroepen, en hun grondige kennis van het terrein en de 
context. Zij zijn in staat om binnen het programmakader, realistische interventies uit te werken.  

- een scherpere geografische afbakening van lokale interventies, het streven naar optimale samenwerking 
tussen partners op het terrein, en complementariteit tussen nationale en lokale partners.  

- aansluiting bij bestaande en reële dynamieken in de civiele samenleving, eerder dan er nieuwe te creëren 
in functie van ons programma. Oog hebben voor nieuwe actoren en potentiële allianties. 

- voortbouwen op processen die reeds zijn opgestart, en benutten van capaciteiten en 
samenwerkingsverbanden die reeds zijn versterkt in het programma 2014-2016.  

   
Hieronder overlopen we de relevante gemeenschappelijke benaderingen van de GSK (in de originele Spaanse 
formulering), gerangschikt per gemeenschappelijke strategische doelstelling (MEC), met een korte beschrijving 
van de bijdrage van BD aan hun operationalisering via het programma. We verwijzen daarbij frequent naar de 
commentaren (n°) bij de veranderingstheorie (ToC), waarin wordt uitgelegd hoe deze resultaten worden 
bereikt.  
 

MEC1 - Derechos humanos, democracia y estado de derecho en Bolivia  
 

1A – Fortalecer la legitimidad, el liderazgo y las capacidades de organizaciones de la sociedad civil para la 
defensa de la democracia y los DDHH 

1B - Dar seguimiento a la situación de los DDHH, a la denuncia de amenazas o violaciones de los DDHH y 
promover acciones de protección a los DDHH en base a los instrumentos nacionales e internacionales. Con 
especial atención para la situación de defensores de los DDHH, mujeres y niños/as 

1C - Implementar mecanismos de vigilancia y protección de actores locales para asegurar que se respeten los 
derechos de las mujeres y de los grupos vulnerables (indígenas, niños, adolescentes y personas con 
discapacidad) 

1D - Fortalecer las organizaciones indígenas para la defensa y promoción de los derechos colectivos, con 
énfasis en el derecho a la consulta previa, libre e informada y los procesos autonómicos 

1E - Fortalecer alianzas y articulación entre organizaciones de la sociedad civil (incluyendo organizaciones de 
mujeres) para exigir un entorno favorable para el ejercicio democrático de la participación, la libre 
asociación y la libre expresión 

1F - Promover y fortalecer espacios y procesos de concertación e intercambio entre actores estatales y de la 
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sociedad civil para la decisión participativa y la resolución democrática de conflictos 

Bijdrage van BD:  
De rechtenbenadering en het versterken van mensenrechten staan centraal in het programma, dat de 
verschillende benaderingen en soorten rechten combineert in een integrale aanpak. 1A werken we uit in 
R01 en R02: door specifieke capaciteiten, interne structuren en allianties van sociale organisaties te 
versterken, zijn zij beter in staat om voor hun rechten en de democratische verworvenheden op te komen. 
Het traject in de TOC naar R04 (ToC n° 9) verwijst net als 1B naar verschillende strategieën, van het 
documenteren en zichtbaar maken van rechtenschendingen tot lobbywerk, preventieve 
beschermingsmechanismen voor mensenrechtenverdedigers, en juridische actie op verschillende niveaus. 
1E vinden we letterlijk terug in het traject naar R03 over vrijheid van vereniging en mening. In ToC n° 11 
wordt dit uitgelegd. R05 gaat vooral over collectieve rechten (1D), in het bijzonder die verbonden met het 
grondgebied. Mechanismen van sociale controle (1C), zoals participatieve milieumonitoring, moeten 
bijdragen tot een effectieve bescherming van die rechten en een betere dialoog tussen overheid en civiele 
maatschappij (1F) 
We erkennen dat bv. juridische capaciteiten beperkt zijn bij de strategische actoren in Bolivia, en stemmen 
onze strategie en doelstellingen daarop af (sterke investering in vorming en sensibilisering, uitwisseling met 
Peru en Colombia waar heel wat nuttige expertise voorhanden is, EU-project ter bescherming van 
mensenrechtenverdedigers).  

MEC 2 - derechos de las mujeres y niñas 

2A - Formar a líderes de las organizaciones de la sociedad civil con enfoque de género y generacional 

2C - Apoyar campañas e iniciativas para revertir las brechas de género, en particular en el acceso a la 
propiedad de la tierra, el acceso a los recursos naturales, (…), el acceso a la representación pública 

2E - Concientizar, formar y empoderar sobre los derechos de las mujeres y las causas y efectos de las 
múltiples violencias contra las mujeres 

Bijdrage van BD:  
In R01 leggen we de nadruk op het versterken van de deelname van vrouwen in sociale organisaties en 
daarvoor is vorming van zowel vrouwen als mannen, zoals genoemd in 2A en 2E een centrale strategie. Met 
name in de Chaco zijn hierbij verschillende partners en inheemse organisaties betrokken en zijn strategieën 
en methodologieën al goed uitgewerkt, zoals we uitleggen in ToC n°4.  
Voor campagnes en andere initiatieven rond rechten van vrouwen, zoals in 2C, nemen we als basis de eigen 
agenda’s van de inheemse vrouwen in de Chaco en Tierras Altas; we willen vooral hun belangrijke rol 
zichtbaar maken, zoals we uitleggen in ToC n° 15, via gezamenlijke communicatiestrategieën tussen 
partners en sociale organisaties.  
In het programma 2014-2016 hebben we al belangrijke stappen in die richting gezet, de partners zijn 
overtuigd en strategieën beproefd, dus we verwachten in dit programma zeker zichtbare resultaten te 
kunnen behalen.  

MEC 3 - buena gobernanza local para un desarrollo local sostenible 

3E - Incidir para la implementación de los procesos autonómicos y cartas orgánicas departamentales y 
municipales 

Bijdrage van BD:  
Charagua in de Chaco is het belangrijkste voorbeeld van inheemse autonomie in Bolivia, en is het verst 
gevorderd in het proces. Hier steunen we via onze partners in de Chaco de inheemse organisatie APG in de 
effectieve implementatie van het inheems autonoom bestuur en in andere gemeenten (Huacaya en 
Machareti) voor de vaak lastige procedures om de inheemse autonomie te formaliseren. Dit leggen we ook 
uit in ToC n°12. De processen van inheemse autonomie gaan langzaam vooruit, desondanks geloven we dat 
in deze periode zeker van belang zal zijn om de ingezette processen en verworven rechten te consolideren.  

MEC 4 - protección del medio ambiente, gestión sostenible de los recursos naturales y mitigación / 
adaptación al cambio climático 

4A - Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil (...) en sus procesos de incidencia a favor del medio 
ambiente: gestión sostenible de recursos naturales (tierra, agua…), protección frente a las actividades 
extractivas (agricultura industrial, minería, hidrocarburos), acciones para enfrentar el cambio climático 

4B - Fortalecer las capacidades de líderes, organizaciones, (…)  para incorporar el cuidado al medio ambiente 
en sus actividades (...) y mejorar la gestión de sus recursos, con énfasis en el agua. 

4C - Impulsar el seguimiento a proyectos de inversión y sectores que afectan al medio ambiente a gran 
escala (infraestructura, hidroeléctricas, minería, hidrocarburos, agro-industria, riego), apoyar acciones de 
defensa, y desarrollar propuestas alternativas 
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4D - Promover articulaciones nacionales e internacionales para denunciar la afectación medio-ambiental a 
gran escala y los efectos del cambio climático, e impulsar alternativas reales frente a las amenazas 
existentes 

4F - Apoyar, facilitar, diseñar, difundir y replicar iniciativas y modelos de desarrollo e implementación de 
prácticas para la gestión de riesgos frente al cambio climático, la adaptación y mitigación al cambio 
climático, y la promoción de modelos de desarrollo alternativos 

4G - Impulsar la sensibilización a la ciudadanía sobre la importancia de la protección del medio ambiente, de 
la acción frente al cambio climático y de la necesidad de cambios de políticas y hábitos, en todos los campos 

Bijdrage van BD:  
Milieurechten en territoriaal beheer zijn centrale elementen van het programma.  De hierboven opgesomde 
benaderingen onder MEC 4 worden in het BD-programma zodanig gecombineerd dat ze mekaar aanvullen 
en versterken. 4A en 4B gaan over vorming en organisatieversterking en komen terug in ons R01 en R05, 
waar vormingsprocessen over milieurechten en beheer van natuurlijke hulpbronnen centraal staan zowel in 
de Chaco als in Tierras Altas.  4D en 4C komen terug in onze R02, R04 en R05, waar we inzetten op het 
controleren, in kaart brengen, aanklagen en verspreiden van schendingen van milieurechten van rurale 
gemeenschappen, vooral door extractieve industrieën. Zo zullen we in de Chaco een diagnose publiceren 
van de effecten van de olie- en gaswinning en de agro-business, en zullen we in Tierras Altas praktijken van 
participatieve milieumonitoring blijven versterken, (zie ToC n° 12, 13 en 14). We bevorderen de participatie 
van vrouwen in deze processen, en maken hun rol en die van jongeren meer zichtbaar (ToC n° 15). Plannen 
van territoriaal beheer en participatief beleid m.b.t. water zijn alternatieve praktijken waar we in R05 op 
inzetten en die in R06 nog breder vorm krijgen, o.a. door agro-ecologische productie te bevorderen. Zo 
dragen we bij aan 4F. Het versterken van bewustzijn in de samenleving over milieuproblematiek en 
klimaatverandering (4G) wordt gerealiseerd door campagnes, en communicatie bijvoorbeeld over de impact 
van het verdwijnen van het Poopó meer in Tierras Altas waar verschillende partners betrokken bij zijn (R02 
en R05). 

MEC 5 – Soberanía alimentaria y agricultura familiar 

5A - Formar a líderes (mujeres y hombres) y apoyar sus organizaciones representativas para exigir sus 
derechos mediante la incidencia en políticas públicas favorables a la agricultura familiar (y/o agro-ecología) 
y la gestión sostenible de los recursos del territorio (tierra, agua, bosques…) a nivel municipal, departamental 
y nacional 

5E - Apoyar, facilitar, diseñar, difundir y replicar iniciativas productivas que promueven modelos alternativos 
de desarrollo y una gestión territorial sostenible, basados en la agricultura familiar con enfoque agro-
ecológico, de seguridad y soberanía alimentaria y de género. 

Bijdrage van BD:  
De versterking van voedselsoevereiniteit, agro-ecologische landbouw en eigen beheer en reproductie van 
zaden komt in ons programma terug in R06, toegelicht in ToC n°17, waar we inzetten op het versterken van 
alternatieve productieve initiatieven in de Chaco en Tierras Altas, zoals genoemd in 5E. Een aantal partners 
werkt bijvoorbeeld samen rond het registreren, beheren en verdedigen van de inheemse zadendiversiteit in 
rurale gemeenschappen.  Door te vertrekken vanuit sterke “piloot-alternatieven” willen we  andere 
gemeenschappen en overheden inspireren. Ook zetten we in op beleidsbeïnvloeding over landbouwbeleid 
door middel van het versterken van samenwerkingsverbanden tussen relevante actoren hiervoor en de 
vorming van basisorganisaties over deze thematiek, zoals in 5A.  

MEC 6 - Contribuir a un proceso de desarrollo más sostenible, basado en una distribución de recursos 
equitativa y en equilibrio con la naturaleza, y en una economía social y solidaria 

6A - Desarrollar y difundir propuestas de políticas públicas que disminuyen la dependencia de los sectores 
extractivos y que priorizan la diversificación de la economía 

Bijdrage van BD:  
Om 6A te kunnen realiseren heeft BD sterke partners in het programma die nationaal bekend staan om hun  
expertise rond extractieve industrieën (CEDIB), landbouwbeleid (PROBIOMA) en klimaatgerechtigheid 
(PBFCC), zij dragen met voorstellen bij aan de uitwerking van andere economische modellen voor de 
toekomst van Bolivia. Dit sluit aan bij ons R02 en R06.  
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6.4.3 K14 BOLIVIA – Beschrijving van de duurzaamheid 
 
De duurzaamheidsstrategie van Broederlijk Delen wordt samengevat onder het label “FIETS plus exit” 
(Financiële, Institutionele, Ecologische, Technische en Sociale duurzaamheid). 
 

IMPACT 
Het programma beoogt verbeterde levensomstandigheden van rurale gemeenschappen door bevordering 
van economische en sociale alternatieven die een impact hebben op huishoudniveau, een beter beheer en 
gebruik van de territoria en natuurlijke hulpbronnen, en door verbeterde verzekering van belangen en 
rechten. De impact wordt geoptimaliseerd door een betere afbakening van de interventiegebieden en 
processen die ondersteund worden, en door de nauwere samenwerking tussen partners en met andere 
actoren (bv. met andere donoren en hun programma’s/partners). Zo worden binnen een bepaald gebied, 
strategieën van investering in alternatieven, organisatieversterking en rechtenverzekering gecombineerd, 
evenals lokale en nationale interventies, wat de impact vergroot. De centrale rol voor lokale sociale 
actoren en hun versterking, moet bijdragen tot het blijvende karakter van de impact.  

FINANCIELE DUURZAAMHEID 
Partners en bondgenoten binnen de civiele maatschappij in Bolivia, hebben steeds minder externe 
financieringskanalen, van het type internationale solidaire samenwerking (zowel publieke als private 
fondsen). Dit heeft een directe invloed op de werkingsmogelijkheden van onze partners, doorgaans 
NGO’s, maar indirect ook op de sociale organisaties van de doelgroepen die zij ondersteunen.  
 
We spelen hierop in op verschillende manieren: 
- faciliteren van toegang van of samen met partners tot andere financieringsbronnen (donoren). De 

mogelijkheden zijn daar beperkt. bv. Project EIDHR ter bescherming van mensenrechtenverdedigers 
(2017-2019, samen met partners in Peru, Ecuador, en Colombia).  

- bevorderen van lokale eigen bijdrage van doelgroepenorganisaties in onkosten van activiteiten 
(voeding, verplaatsing, …), in  functie van hun mogelijkheden. Ook al is de bijdrage miniem, versterkt 
dit de betrokkenheid van de doelgroepen. Via de microprojecten bevorderen we ook het strategisch 
en optimaal gebruik van beperkte middelen. Het is tegelijk een manier om basisorganisaties ervaring 
te laten opdoen met het beheer van eigen fondsen. 

- subsidiëring door lokale overheden wordt sterk aangemoedigd. We streven ernaar dat zij – coherent 
met de rechtenbenadering - hun verplichtingen als duty bearers nakomen. Op die manier krijgen 
meer realistische en haalbare werkwijzen en strategieën, die ook na stopzetting van de financiering in 
stand kunnen worden gehouden, prioriteit. Bv. gemeentelijke overheden dragen bij aan de 
interventie van Jaraña en ANAPA met investeringen in zaaigoed en waterinfrastructuur.  De gemeente 
Machareti ondersteunt actief het proces naar inheemse autonomie, begeleid door CIPCA. 

- Eigen fondsen werven in Bolivia is niet eenvoudig, en zal niet volstaan om de huidige inkomsten uit 
ontwikkelingssamenwerking te compenseren. Toch willen we deze piste grondig onderzoeken en 
stimuleren binnen een breder traject. Partners uit Bolivia en de LV Bolivia zullen deelnemen aan een 
workshop inzake institutionele transformatie in Peru. BD en andere INGO’s zullen hun expertise delen 
inzake campagnes, vrijwilligers en fondsenwerving in het Noorden; partners en organisaties uit Peru 
en Bolivia delen hun positieve en negatieve ervaringen met het genereren van eigen inkomsten. Dit 
wordt nadien verder vertaald binnen het Bolivia-programma in individuele en groepstrajecten.  
 

De ondersteunde partners zijn dus organisaties waarvan de sociale functie en meerwaarde enerzijds niet 
toelaat om de werking door eigen inkomsten te bekostigen, anderzijds ondersteuning verdient door de 
gemeenschap, inclusief door de internationale civiele samenleving. In de mate dat de socio-economische 
situatie van doelgroepen verbetert, impliceert dit financiële duurzaamheid.  

INSTITUTIONELE DUURZAAMHEID 
Met de capaciteitsversterking van partnerorganisaties beogen we institutionele duurzaamheid en 
algemener de versterking van de civiele samenleving. Het gaat zowel over beheerscapaciteiten als over 
leiderschap en soft skills, volgens het “5 Capacities” model (zie vrije bijlage bij het Komyuniti programma). 
Een deel van de institutionele versterking verloopt via de gemeenschappelijke activiteiten en de 
gemeenschappelijke planning, uitvoering en opvolging van het programma. Een sterke civiele samenleving 
garandeert dat de ondersteuning en de belangen van de doelgroepen blijvend behartigd worden, en dat 
door socio-politieke beïnvloeding toegewerkt kan worden naar inclusieve ontwikkeling. 
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ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 
De kern van de kritiek op het extractieve ontwikkelingsmodel, gaat over de relatie tussen mens en natuur. 
Eén van de strategieën die het programma daarom hanteert, is het in kaart brengen en opvolgen van de 
milieu-impact, en de gevolgen voor de voedselsoevereiniteit en het welzijn van de bevolking in de 
omgeving van extractieve projecten. Vanuit onze bekommernis om het protagonisme van de 
gemeenschappen en basisorganisaties, geven we de voorrang aan participatieve monitorings-
mechanismen die de gemeenschappen zelf in staat stellen om die impact te meten, op te volgen, en er 
ook politieke acties aan te koppelen om hun rechten te verdedigen (R5).  
 
Klimaatverandering heeft reeds een dramatische impact in de Chaco en Tierras Altas (vooral door extreme 
droogte) op voedselsoevereiniteit en territoriaal beheer. Dit wordt mee veroorzaakt en versterkt door het 
extractieve model, waarin de rurale gemeenschappen de belangrijkste slachtoffers zijn.  
Daarom spreken we ook over “klimaatrechtvaardigheid”  en vanuit dat perspectief  vragen we aan 
beleidsmakers om gemeenschappen te ondersteunen in het omgaan met deze risico’s en verdere 
aantasting van hun leefgebied en natuurlijke omgeving te voorkomen (GSK Strategische doelstelling 4, 
GCA pp. 25-26). Territoriale planning en ruimtelijke ordening die rekening houden met de draagkracht van 
de ecosystemen en de noden van de lokale bevolking, zijn belangrijke instrumenten die door het 
programma worden gestimuleerd. 
 
De bevordering van duurzame, zo mogelijk agro-ecologische landbouw, en de duurzame omgang met de 
natuurlijke hulpbronnen, inclusief het toepassen van herstelmaatregelen, maken integraal deel uit van het 
beleid familiale landbouw van Broederlijk Delen (R6). Milieubehoud is in die zin niet enkel een 
transversaal thema, maar een intrinsieke dimensie van de resultaten inzake rurale ontwikkeling. 

TECHNISCHE DUURZAAMHEID 
In geval de capaciteitsversterking ook specifieke technische competenties betreft, verzekeren we de 
kennisopbouw van het personeelsteam van de partnerorganisaties. Wat betreft de vorming van 
doelgroepen, we zien er op toe dat die leidt naar effectieve competenties van de gevormde personen. 
Specifieke technische competenties die worden ontwikkeld, hebben te maken met milieumonitoring, 
participatieve communicatiestrategieën,  registratie en bescherming van inheemse zaden,  informatie en 
veilige communicatie. 

SOCIALE DUURZAAMHEID 
Eigen aan de aanpak van Broederlijk Delen is dat de productieve en economische dimensie van rurale 
ontwikkeling nooit geïsoleerd wordt benaderd, maar gekaderd wordt in samenlevingsopbouw. Er wordt 
steeds tegelijk geïnvesteerd in de organisatieontwikkeling van doelgroepenorganisaties en in een bloeiend 
gemeenschapsleven, en het realiseren hiervan achten we bepalend voor het succes.  
Tot de beoogde sociale ontwikkeling behoort ook de bevordering van socio-politieke participatie van 
doelgroepen, en de verdediging van hun rechten en belangen op lokaal en nationaal niveau.  
In TOC n° 4 en 15 beschrijven we de cruciale rol die vrouwen spelen in de bescherming van de territoria en 
de zoektocht naar duurzame alternatieven voor ontwikkeling, maar tegelijk ook hoe zij gemarginaliseerd 
worden in verschillende domeinen van de samenleving, en slachtoffer zijn van verschillende soorten 
geweld.  
 
Het programma hanteert een benadering van gendergerechtigheid waarin projecten moeten bijdragen tot 
een meer evenwichtige verdeling van macht, kansen en erkenning, en de sleutelrol van vrouwen in de 
sociale organisatie en in de zorg voor de publieke goederen en culturele identiteit moeten versterken. We 
willen de gedifferentieerde impact van het ontwikkelingsmodel zichtbaar maken, ons afvragen hoe 
gendergerechtigheid een hoeksteen kan zijn van alternatieven voor ontwikkeling, en wat buen vivir 
betekent voor vrouwen. Eén van de grote uitdagingen, is de relatie tussen gender en interculturaliteit. 
Veel vrouwen worden dubbel gediscrimineerd, omdat ze inheems én vrouw zijn. Vanuit de inheemse of 
boerenorganisaties staat men vaak afkerig tegen het thema gendergerechtigheid, maar men kan niet 
ontkennen dat in de rurale gemeenschappen een reële discriminatie bestaat. De vrouw participeert niet 
actief in de besluitvorming binnen de organisaties, en neemt geen leidende mandaten op.  
 
Onze interventiestrategie In Tierras Altas en Chaco is erop gericht om de sociale en politieke participatie 
van vrouwen en jongeren te versterken, zowel binnen hun organisaties als in de samenleving. We doen 
dat door het gericht versterken en ondersteunen van hun organisaties, door specifieke aandacht te 
besteden aan hun rol en bijdrage aan de opbouw van alternatieven en het verdedigen van rechten 
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(zichtbaarheid creëren, systematisering, communicatie), en door hen actief te betrekken bij de 
programmadynamiek. 

EXITSTRATEGIE 
Het exitbeleid van Broederlijk Delen bevat de procedures bij afbouw van landen, streken en van de 
samenwerking met individuele partnerorganisaties. Elk streekprogramma heeft zijn levenscyclus. 
In zowel de Chaco-regio als in Tierras Altas sluit de nieuwe programmaperiode zo’n cyclus af. Het 
perspectief is er dus één van vooral consolidering en verdieping van de processen die we de voorbije jaren 
hebben opgestart. We denken dat hiervoor zeker een volledige periode van 5 jaar absoluut noodzakelijk 
is. In die periode, zullen we samen met onze partners zoeken naar manieren om de verworvenheden van 
het programma duurzaam te verankeren, in de eerste plaats door de versterking van de lokale sociale 
organisaties en samenwerkingsverbanden of allianties. We streven ernaar om een ander soort solidaire 
relatie te behouden na deze periode, zij het veel minder intens en zonder permanente aanwezigheid op 
het terrein. De precieze modaliteiten zullen samen met de partners worden uitgewerkt in deze periode.  
 
Ook voor enkele individuele partners voorzien we een traject van geleidelijke afbouw, met een geleidelijke 
afname van de financiering in de laatste jaren van het programma. Dit is het geval voor CEPA en PBFCC.  
Voor andere partners (eigen middelen) moet de beslissingen nog genomen worden.   
Tegelijkertijd willen we experimenteren met andere financieringsvormen, die perspectieven bieden om in 
de toekomst andersoortige relaties uit te bouwen met de civiele maatschappij in Bolivia, en ons in staat 
stellen om flexibel in te spelen op de wijzigende context voor de internationale samenwerking in een 
midden-inkomensland. We voorzien hiervoor in de eerste plaats eigen middelen. 

 
6.4.4 K14 BOLIVIA – Beschrijving van de doelmatigheid 
 
Broederlijk Delen tracht de schaarse middelen zo strategisch en zorgzaam mogelijk in te zetten en past dit 
principe ook toe bij de beleidsdialoog met de partnerorganisaties en de financiële opvolging van hun acties. 
 
PERSONELE SAMENWERKING 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
Broederlijk Delen heeft in de partnerlanden geen “landenkantoren”. Wel wordt een lokale vertegenwoordiger 
ingezet (één voltijdsfunctie). De lokale vertegenwoordiger moet volop kunnen interageren met het team in 
Brussel en is daarom een expat. Het mandaat van een lokale vertegenwoordiger is standaard tot zes jaar met 
maximale verlenging tot negen jaar. De lokale vertegenwoordiger heeft volgende taken: dialoog met en 
begeleiding van individuele partnerorganisaties; begeleiding in samenwerking met partnerorganisaties van de 
collectieve processen in verband met (streek)programma’s; bevordering van synergie onder partners en met 
andere actoren; vertegenwoordiging van Broederlijk Delen in het land, inclusief voor opvolging van het GSK. 

VRIJWILLIGERS 
Vrijwilligers worden ingezet voor vast omlijnde taken van capaciteitsversterking van partnerorganisaties, op 
basis van hun expertise, voor de duur van enkele maanden tot een jaar. Vrijwilligers vertegenwoordigen de 
beweging Broederlijk Delen en vervullen steeds ook een brugfunctie naar de werking in België. We voorzien 
ruimte om 1 vrijwilliger in te zetten in de periode 2017-2021.  

 
VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING OPERATIONELE KOSTEN 

LOKALE VERTEGENWOORDIGER 
De verloning van lokale vertegenwoordiger past in het algemeen personeelsbeleid van Broederlijk Delen. De 
personeelskost wordt begroot op basis van de gemiddelde kost per persoonsmaand van lokale 
vertegenwoordigers in de jaren 2015-2016, met een jaarlijkse indexering van 1%. De werkingskosten betreffen 
bureelkosten, communicatie, verplaatsingen en veldwerkkosten. 
Investeringen kunnen voorzien worden bij de inzet van een nieuwe lokale vertegenwoordiger of wanneer 
vervanging van het dienstvoertuig of van informatica noodzakelijk blijkt. 

GROEPSWERK 
De actie Groepswerk betreft de werkingskosten voor het organiseren van partnerseminaries, vorming van 
medewerkers van partnerorganisaties, facilitering van deelname aan vormingen georganiseerd door derden, 
en uitwisselings- en leerbezoeken tussen partnerorganisaties en tussen doelgroepenorganisaties. Het gaat hier 
over de interne synergie  en complementariteit binnen het programma. 

INVESTERINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
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Kantooruitrusting: multimedia-projector, printers, laptops, digitaal fototoestel 
Zaaigoed, materiaal voor productieve projecten. 

WERKINGSKOSTEN VAN PARTNERS 
Institutionele, algemene werkingskosten van 7 partners: kantoormateriaal, communicatie, elektriciteit, water, 
transport.  Kosten voor activiteiten met doelgroepen: transport, logement en voeding voor workshops (of per 
diems), vergaderingen, publicaties, campagnes, didactisch materiaal, advies.  

PERSONEELSKOSTEN VAN PARTNERS 
De personeelskosten worden gespreid over een totaal van 27 werknemers, voor een totale tijdsbesteding van  
16 VTE. 

 
6.5 K14 BOLIVIA – BESCHRIJVING VAN DE PARTNERSCHAPSSTRATEGIE 
 

TYPE PARTNERS 
Onze partners kunnen opgedeeld worden in verschillende types 
- Nationale NGO’s zoals CEDIB of NINA met specifieke expertise over een bepaald thema, of op 

methodologisch vlak 
- PBFCC is een nationaal netwerk, waar verschillende organisaties (basisorganisaties, maar ook NGO’s) 

samenkomen.  
- NGO’s met een meer lokale of regionale werking, zoals CIPCA Cordillera of CEPA. Zij hebben, naast 

technische expertise(bv. CIPCA inzake waterbeheer en autonomieprocessen, ANAPA inzake agro-
ecologie, CEPA inzake milieumonitoring), doorgaans een betere kennis van het terrein, van de lokale 
politieke context en actoren, en meer directe en permanente relaties met de doelgroepen.  

- Rurale basisorganisaties. Door de kritische interne situatie van veel inheemse organisaties is het 
moeilijker om hen als vaste partners te behouden in het programma. We hebben om die reden minstens 
tijdelijk onze relatie aangepast met CCGT in Tarija. Met CCCH houden we voorlopig wel een 
partnerschap, ook financieel. Deze organisaties blijven wel actief deelnemen in het programma.   

- Gedurende het programma 2014-2016 hebben we ons instrumentarium om rechtstreeks samen te 
werken met (kleinere) basisorganisaties uitgebreid. Via de microprojecten en groepswerk nemen zij ook 
direct deel aan de planning en uitvoering van projecten en beheer van beperkte fondsen. In die zin 
schuiven zij op van eerder passieve ontvangers of „begunstigden” van projecten naar actoren in het 
programma. 

GROEPERING IN (STREEK)PROGRAMMA’S (zie ook beleidstekst m.b.t. streekprogramma’s  in vrije bijlage bij 
het Komyuniti programma) 

 NATIONAAL: (DGD) CEDIB, PBFCC, NINA 

 CHACO: (DGD) CIPCA, NINA - (EM) CCCH, PROBIOMA 

 TIERRAS ALTAS: (DGD) CEPA, NINA - (EM) CENDA, ANAPA, JARAÑA  

AANTAL PARTNERS 
Het aantal partners is verminderd tot 10, waarvan 6 met DGD financiering. Uit onze ervaring weten we dat dit 
toelaat om voldoende onderling complementaire partners te hebben met verschillende expertise en types, op 
verschillende niveaus (zie vorige punten). Tegelijk is het een werkbaar aantal, op het vlak van opvolging en 
begeleiding.  
Ingeval van interne problemen bij één van de partners, brengt dit de dynamiek en continuïteit van het 
programma niet in gevaar. 

GESTRUCTUREERD PARTNEROVERLEG EN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN  
Het gestructureerd partneroverleg gebeurt via regelmatige partnerontmoetingen. Eén tot twee maal per jaar 
gebeurt dit samen met alle partners in Bolivia, maar tussenin zijn er frequente workshops of vergaderingen op 
streekniveau of rond thema’s.   
In het begin van elk jaar wordt een gezamenlijke planning opgemaakt aan de hand van de thematische assen 
van het programma.  Voor elke thematische as kunnen activiteiten tussen de partners plaatsvinden, zoals 
cursussen, uitwisselingen, onderzoeken, of activiteiten met of voor de doelgroepen (seminars,  cursussen, 
publicaties, campagnes, etc). In het vorige programma zijn rond de participatie van inheemse vrouwen en 
rond het beschermen van inheemse zaaigoed ook gezamenlijke projecten uitgevoerd door 2 of meer partners.  
Aan het einde van elk jaar vindt een gezamenlijke Monitoring en Evaluatie plaats van de streekprogramma´s. 

DIALOOG MET EN OPVOLGING VAN INDIVIDUELE PARTNERS 
We onderhouden een nauwe dialoog met onze partners, die minimaal bestaat uit 2 kantoorbezoeken per jaar, 
1 veldbezoek per jaar, en deelname aan collectieve activiteiten voor vorming, planning en evaluatie. In de 
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praktijk ontvangen veel partners 2 tot 3 keer per jaar een veldbezoek, en er is regelmatig contact via telefoon, 
email, en op activiteiten waar wij en onze partners deelnemen. Jaarlijks geven we prioriteit aan 2 tot 3 
partners die een diepere opvolging krijgen, rond een bepaald versterkingsproces of uitdaging. Dit kan 
samenhangen met externe evaluaties. De programmaverantwoordelijke bezoekt jaarlijks ons werkgebied en 
onze partners. Veldbezoeken worden gebruikt om onze partners van feedback te voorzien en 
verbetertrajecten uit te zetten. Waar mogelijk doen we dergelijke bezoeken samen met andere donoren, 
zodat we elkaar beter leren kennen, en onze strategieën beter op elkaar aan kunnen doen sluiten. 

CAPACITEITSVERSTERKING IN 2017-2021 (zie ook vrije bijlage bij het Komyuniti programma) 
Capaciteitsversterking  (CV) vindt op verschillende niveaus plaats in het programma: 
- Vanuit Broederlijk Delen richting partners: De lokale communicatie medewerkster versterkt  strategische 

communicatiecapaciteiten bij partners in de Chaco. BD organiseert collectieve trajecten van CV voor 
partners over mensenrechten,  veiligheid, institutionele transformatie , gender, juridische capaciteiten, en 
andere thema’s die door de partners voorgesteld kunnen worden. Hiervoor maken we gebruik van 
expertise in Bolivia en in de programma’s in Peru en Colombia.  Indien nodig worden partners via 
individuele trajecten versterkt in beheerscapaciteiten of thematische kennis.  

- Tussen partners: Partners versterken elkaar met thematische kennis en technische capaciteiten. De 
nationale partners spelen een belangrijke rol in het delen van onderzoek en analyse over de nationale 
context, en de lokale partners voorzien juist in actuele kennis van de reële situatie in de 
gemeenschappen. Deze vorm van CV is cruciaal voor de programmawerking en zal zeker plaatsvinden 
over agro--ecologische landbouw,  water en  milieumonitoring, gender, politieke vorming, territoriale 
rechten, het recht op vrije vereniging en mogelijk over andere thema’s die door de partners prioriteit 
gegeven worden . 
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6.6 K14 BOLIVIA – BESCHRIJVING VAN SYNERGIE EN COMPLEMENTARITEIT 
 
In Bolivia zet Broederlijk Delen in op de volgende synergie en complementariteit, die bijdragen tot de realisatie 
van de specifieke doelstelling en de resultaten van het programma.  
We maken een onderscheid tussen synergie binnen de GSK (zie indicatieve lijst op p. 12-14 GSK), en synergie 
buiten het GSK (met niet-Belgische actoren). 
 
6.6.1 SYNERGIE BINNEN DE GSK 

 

Tijdens de uitwerking van de individuele programma’s, hebben de ACNG die deel uitmaken van het GSK Bolivia 
de coördinatie verdergezet m.b.t. de synergiën en complementariteiten die in april 2016 in het GSK Bolivia (p. 
12-14) werden opgenomen. Daarbij werd afgesproken dat elke ACNG in het eigen programma de belangrijkste 
synergiën opneemt. Tegelijkertijd is een gemeenschappelijk document ter beschikking met een samenvatting 
van alle gemeenschappelijke acties die in Bolivia zullen worden opgenomen, een document dat bovendien 
systematisch wordt aangepast. 

 

A. Algemene synergie binnen PLATONGB 
 

PLATONGB (Plataforma de ONG Belgas en Bolivia) is actief sinds 2010 als platform van Belgische NGO’s in 
Bolivia, met als leden: ADG, Broederlijk Delen, FOS, Handicap International, Le Monde selon les femmes, 
Lovaina Cooperación, Solidagro-, Sosfaim, Solidaridad Mundial, Solidaridad Socialista en 11.11.11. De hieronder 
opgesomde synergiën (in het Spaans, de originele taal waarin de afspraken werden gemaakt) zijn van het 
operationele en informatieve type en dragen bij aan alle gemeenschappelijke strategische doelstellingen van 
de GSK Bolivia. Ieder lid van PLATONGB doet een  jaarlijkse bijdrage van 1000 Bs om de genoemde activiteiten 
te financieren. Deze synergiën zullen opnieuw moeten worden onderhandeld, om rekening te houden met de 
besparingen bij alle betrokken NGA’s.  

 

Objetivo común: Fortalecimiento de la PLATONGB: intercambio de información, análisis conjunto de coyuntura 
y evolución del contexto. 
Papel: el coordinador/la coordinadora de la PLATONGB convoca los miembros para las reuniones ordinarias y 
extraordinarias. Dependiendo los contenidos se divide las tareas. 
Tareas: información, análisis conjunto de coyuntura y evolución del contexto, contexto legal y jurídico en Bolivia 
(entorno favorable) y organizar nuestras propuestas y respuestas a exigencias o procedimientos del gobierno 
belga. 3 reuniones ordinarias de la PLATONGB, en marzo (operativización), julio (monitoreo), noviembre (plan 
operativo anual POA). 

Objetivo común: Fortalecer las capacidades de los miembros de la PLATONGB por medio de intercambio de 
enfoques metodológicos. 
Papel: entre los miembros de la PLATONGB anualmente se divide las tareas de facilitar el intercambio. 
Tareas: Definir  1 tema de intercambio al año en el marco del POA de la PLATONGB y realizar el inter                                                     
cambio en las 3 reuniones ordinarias de la PLATONGB y por medio digital. 

Objetivo común: Los actores comparten los resultados de la investigación con otros actores (por el potencial de 
extensión / ampliación de la escala). 
Papel: miembros de la PLATONGB que realizan investigación de interés común comparten los resultados. 
Tareas: compartir resultados de investigación en reuniones ordinarias y por medio digital, invitar a eventos de 
intercambio o difusión de experiencias.   

Objetivo común: Organización de encuentros, foros o talleres con ámbito nacional o subregional (a nivel andino 
por ejemplo) para compartir experiencias y/o reflexionar sobre temas de interés común (por definir con 
participantes). 
Papel: se divide las tareas entre los miembros de la PLATONGB 
Tareas:  1 o 2 eventos que sean de interés común, de preferencia enmarcados en actividades organizadas por 
las copartes dentro del quinquenio (ej. seminarios).   

Objetivo común: Mantenimiento del espacio de diálogo entre actores de la cooperación belga, con enfoque 
subregional (zona andina). 
Papel: participación de los miembros de la PLATONGB en el FABEB (Foro de Actores Belgas en Bolivia) y de al 
menos 2 personas de PLATONGB en encuentros de FAB-Andes fuera de Bolivia.   
Tareas: de acuerdo a la agenda del FABEB y FAB- Andes se divide las tareas. 
Presupuesto: gastos de viajes fuera de Bolivia (no cubiertos por la Oficina de Cooperación belga en Lima) para 
participar en el FAB- Andes corren por cuenta del miembro de PLATONGB que participa. 
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Objetivo común: Evaluar formas de sinergias y/o complementariedades entre la cooperación bilateral y los 
OSC/AI belgas para considerar una transición en los temas desarrollados dentro del PIC Bolivia. 
Papel: la PLATONGB evalúa el papel que podría tener respecto a los temas del PIC Bolivia antes y después de 
2019. 
Tareas: tener espacios de dialogo con la CTB y con la Embajada Belga sobre la evolución de sus proyectos en el 
marco del PIC. 

Objetivo común: Acciones concertadas de incidencia política para mejorar el marco institucional de acción de 
las ONG internacionales ante el estado boliviano. 
Papel: concertar acciones de incidencia a través de la PLATONGB 
Tareas: participación en espacios con la PONGI (Plataforma de ONG Internacionales), la UE, la Embajada Belga 
en Lima y otros. Cuando sea pertinente, firma de comunicados u otro tipo de comunicación en asociación con 
PONGI y/o colectivos bolivianos. 

Objetivo común: Acciones concertadas de incidencia política con redes y plataformas nacionales para mejorar el 
marco institucional de acción de las ONG nacionales ante el estado boliviano. 
Papel: la PLATONGB participa en espacios de incidencia común con las ONG nacionales por ejemplo a través de 
la PONGI. 
Tareas: análisis del tema en reuniones ordinarias de PLATONGB y participación de representantes en las redes y 
plataformas nacionales. 

 

B. Bilaterale synergie binnen het GSK 
 

Dit betreft synergiën van Broederlijk Delen met één of meerdere Belgische NGA’s, en eventueel ook andere 
actoren.  

  

1.B.1 Operationele en thematische synergie: mensenrechten (MEC1, benaderingen 1A-1F) 

Actoren BD, 11.11.11 en – meer specifiek voor enabling environment – ADG en andere (niet-
Belgische) organisaties 

Gemeenschappelijk 
doel 

BD zal op verschillende manieren de synergie en complementariteit met 11.11.11 
versterken

3
, op het vlak van de promotie en verdediging van de mensenrechten.  

 
Een onderdeel daarvan betreft het bevorderen van de democratische ruimte en de 
vrijheid van vereniging voor de organisaties van de civiele maatschappij (GSK, 
benadering 1E), waarbij een ruimere groep (Boliviaanse en buitenlandse) organisaties 
betrokken is. Op Belgisch niveau zal ook ADG actief betrokken zijn bij deze activiteiten.  

Taak van elke actor - gezamenlijke opvolging (samen met partners) van de situatie inzake mensenrechten 
- uitbouw van een gezamenlijk fonds (bij voorkeur samen met andere organisaties) 

voor de ondersteuning van pertinente initiatieven voor de verdediging en afdwinging 
van rechten, vorming rond mechanismen voor bevorderen van de veiligheid en 
eventueel ook bijstand aan slachtoffers. Coördineren van criteria voor selectie 
voorstellen, gezamenlijke opvolging van de voorstellen. BD stemt dit zo goed mogelijk 
af met een gelijkaardig mechanisme in het EIDHR-project ter bescherming van 
mensenrechtenverdedigers.  

- inzake democratische ruimte/entorno favorable: o.a. samenwerking met UNITAS, 
koepelorganisatie van NGO’s, en dialoog met andere platformen van buitenlandse 
organisaties, de Belgische officiële vertegenwoordigers (ambassade in Lima), de EU 
delegatie (cfr. Road map).  BD zal hier een coördinerende rol spelen, want is de enige 
organisatie van de drie met kantoor in Bolivia (11.11.11 en ADG werken vanuit Lima) 

Middelen Bijdrage aan solidair fonds  
BD: totaal ca. 25.000 EUR (Eigen middelen en groepswerk, bijdrage jaarlijks te 
bevestigen); ADG: 25.000 EUR; 11.11.11: ca. 15.000 EUR (jaarlijks te bevestigen) 

 

1.B.2 Operationele en thematische synergie: milieu (MEC4) 

Actoren BD, 11.11.11 

Gemeenschappelijk 
doel 

Versterkte samenwerking met 11.11.11 m.b.t. milieu- en klimaat(rechtvaardigheid): 
coördinatie van ondersteuning van gemeenschappelijke partner PBFCC, coördinatie van 
partners die aan dezelfde processen deelnemen (Bolivia, maar ook Andesregio). 

                                                                 
3
 Cfr. overeenkomst 11.11.11 – BD voor verdere samenwerking in de Andesregio  
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Hiernaast zullen 11.11.11 en BD een gemeenschappelijk fonds uitbouwen voor 
innoverende acties rond alternatieve ontwikkeling; dat programma onderdeel zal 
starten in 2018 en gezamenlijk beheerd worden 

Taak van elke actor Gedeelde partner PBFCC: coördineren van opvolgingsacties, delen van informatie, 
gezamenlijke vergaderingen; deelname aan activiteiten van de partner.   
In het algemeen, ondersteunt 11.11.11 vooral de nationale en internationale dimensie 
van het werk van de gedeelde partners. BD ondersteunt in de eerste plaats maar niet 
uitsluitend hun interventies binnen de streekprogramma’s (in Bolivia in Tierras Altas en 
Chaco). 

4
  

Middelen BD en 11.11.11: bijdrage aan solidair fonds (Eigen middelen en groepswerk, te bepalen) 
  

1.B.3 Thematische synergie: agro--industrie (MEC4-5) 

Actoren FOS, BD en partners (Probioma, CIPCA) 

Gemeenschappelij
k doel 

gezamenlijke ondersteuning van onderzoeksprocessen om tot een beter en integraal 
begrip te komen van de milieu- en sociale impact van de agro--industrie in Bolivia. 
Organiseren gezamenlijke vorming en sensibiliseringscampagnes over dit thema.  

Taak van elke actor FOS en BD identificeren samen met partners binnen hun programma’s 
onderzoeksprioriteiten. Stimuleren van samenwerking en uitwisseling tussen partners. 
Het onderzoek wordt in eerste instantie geleid en uitgevoerd door die partners.  

Middelen Budgetten te preciseren bij aanvang van elk jaar.  
(BD: groepswerk en eigen middelen).  

 

1.B.4 Thematische synergie: agro--ecologie (MEC6) 

Actoren BD, Louvain Développement en Solidagro- 

Gemeenschappelijk 
doel 

Versterken van sensibilisering in de programma’s van de betrokken NGA’s over agro--
ecologie en gezonde voeding  

Taak van elke actor Bevorderen van de uitwisseling van ervaringen van partners met sensibilisering over 
deze thema’s. Vergaderingen organiseren voor uitwisseling en planning, tussen partners 
van LD, BD en Solidagro-. Uitwisselen van materialen voor verspreiding (bv. brochures, 
audiovisueel materiaal) 

Middelen * bij het begin van elk jaar, een vergadering om het gezamenlijke werk te coördineren  
(samen met lokale partners in La Paz, Cochabamba, Santa cruz) ; de ontvangende NGA 
dekt de kosten van voeding en overnachting) 1700 EUR per voor jaar en per NGA  
* systematisering van het gemeenschappelijke werk (tijdens het 4

de
 jaar) 

500 EUR/NGA x 1 gezamenlijke consultancy-opdracht 
* één gezamenlijk publiek evenement (forum – informatie en aanbod van producten) 
over agro--ecologie en gezonde consumptie  (in La Paz: LD, Santa Cruz: BD, 
Cochabamba: Solidagro-). 2000 EUR/evenement voor elke NGA.  
Te evalueren met LD en Solidagro 

 

1.B.5 Thematische en operationele synergie : gender en extractivisme (MEC2) 

Actoren Le Mode Selon les Femmes, BD 

Gemeenschappelijk 
doel 

Uitwisseling over gender, extractieve industrie en geweld 
 

Taak van elke actor  Uitwisseling van informatie, kennis en praktijken tussen BD, LMF en mekaars partners. 
BD en LMF stimuleren de deelname van partners aan relevante evenementen over 
gender, en dragen bij aan een studie over extractivisme en geweld tegen vrouwen.  

Middelen BD : groepswerk (te bepalen)  
LMF: 2000 EUR (5 jaar) 

 

6.6.2 SYNERGIE BUITEN DE GSK 
 

2.1 Informatieve synergie en complementariteit: CIDSE 

Actoren BD, CAFOD, Misereor, DKA  (alle CIDSE-leden actief in Bolivia)  

Gemeenschappelijk - uitwisseling van informatie over de context en programma’s in Bolivia 

                                                                 
4
 Idem 
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doel - uitwisseling van informatie over en coördinatie opvolging van gedeelde partners: 
BD en CAFOD: CENDA en PBFCC 
BD, Misereor en DKA: CEPA  
BD en DKA: CEDIB  

Taak van elke actor Proactieve houding inzake delen van informatie, maximaal afstemmen van 
opvolgingsmomenten, timing, administratieve vereisten. Indien nodig, collectieve 
solidariteit met de partner 
Deelname aan sporadische vergaderingen, teleconferenties, en opvolgen van e-
mailgroep.  

Middelen Tijdsbesteding PV  

 


