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INLEIDING
‘Een echte wereldburger ben je niet als je vele landen hebt afgereisd; een
echte wereldburger ben je pas als je kunt MEE-LEVEN, zelfs van hieruit, met de
maatschappelijke situatie van mensen elders op deze wereld.’
Eliane Spincemaille, voorzitter Provincieraad West-Vlaanderen

Met het reglement ‘Wereldburgerschap

Deze gids helpt je om het reglement juist

stimuleren in West-Vlaanderen’

te interpreteren, maar het is er geen

wil de Provincie het draagvlak voor

vervanging van. Wie een dossier indient,

ontwikkelingssamenwerking verhogen en

moet ook het reglement goed lezen. Een

wereldburgerschap in West-Vlaanderen

exemplaar van het reglement vind je

stimuleren. Het reglement biedt veel

midden in deze gids.

mogelijkheden, maar zorgt ook soms voor
koudwatervrees: artikels zijn niet helemaal

Aarzel vooral niet om contact op te nemen

duidelijk of voor interpretatie vatbaar, er is

met de medewerkers van het Wereldhuis.

schrik voor een grote dossierlast…

We willen jullie niet alleen financieel
ondersteunen, maar ook - en zelfs liever
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We moedigen organisaties aan om

- meedenken over je project. Er zit kennis

van dit reglement gebruik te maken.

en ervaring in het Wereldhuis, maak daar

Vandaar deze inspiratiegids, met een

gebruik van. Bij de start van een project, bij

mix van verduidelijking van de criteria en

een probleem of twijfel kun je altijd bellen,

inspirerende voorbeelden.

mailen of bij voorkeur eens langskomen. Op

Op www.west-vlaanderen.be/wereldhuis vind

die manier leren we elkaar en jullie project

je nog meer voorbeelden, citaten en enkele

beter kennen. En hoe beter we elkaar

leuke filmpjes over wereldburgerschap.

kennen, hoe makkelijker de samenwerking.
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VOORWOORD
GEDEPUTEERDE
Al meer dan veertig jaar ligt het Noord-

twee zaken: samenwerking en vernieuwing.

Zuid-gebeuren onze Provincie na aan het

De wereld waarin we leven, geeft ons heel

hart. Enkele generaties passeerden de

wat mogelijkheden, maar stelt ons ook

revue. Wisselende accenten en invalshoeken

voor uitdagingen. Niemand kan die alleen

weerspiegelden de tijdsgeest. Waar relevant

oplossen. Vandaar de uitnodiging tot

en verantwoord gaat de Provincie mee in

samenwerking over de grenzen van de eigen

nieuwe benaderingen en trends. De recentste

sector heen: scholen met ngo’s, vierde-

stap die we daarin zetten, was het lanceren

pijlers met lokale overheden, bedrijven met

van de campagne Word Wereldburger.

vluchtelingenorganisaties… Het reglement

Daarbij verlaten we de klassieke Noord-Zuid-

vormt een uitgelezen kans tot vernieuwing.

opdeling en kiezen we resoluut voor een

Een continue werking is ongetwijfeld

mondiale aanpak. De steun van elke West-

belangrijk, maar even noodzakelijk is het om

Vlaming als wereldburger is onontbeerlijk.

tegelijkertijd op zoek te gaan naar nieuwe
doelgroepen, methodes, visies… De Provincie

Het provinciebestuur zette de start van de

ondersteunt graag innovatie, ook op het vlak

campagne Word Wereldburger kracht bij met

van wereldburgerschap.

een nieuwe naam voor het vroegere NoordZuid-centrum: ‘Wereldhuis West-Vlaanderen,

Als Provincie willen we - bescheiden maar

provinciaal forum voor relaties met het

beslist - wereldwijd bijdragen tot ieders

Zuiden’. We werken aan wereldburgerschap

welzijn. We zijn ervan overtuigd dat

met een bijzondere focus op het Zuiden.

het reglement ‘Wereldburgerschap’ een

Als we resultaten willen boeken in het

instrument is om samen verfrissend aan dat

Zuiden, hebben we uiteraard draagvlak in

doel te werken.

het Noorden nodig. Met het toepasselijke
reglement krijgen organisaties, besturen,
scholen, jeugdbewegingen, bedrijven, enz. de
kans om aan dat draagvlak te timmeren.

Jean de Bethune
Gedeputeerde voor Noord-Zuid-beleid
Provincie West-Vlaanderen

Een reglement biedt zowel aanvrager als
bestuur houvast om kwalitatieve voorstellen
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in te dienen, respectievelijk te ondersteunen.
De verschillende artikelen vormen een
leidraad voor de externe adviescommissie
om de deputatie te adviseren rond
beslissingen in verband met steun.
Met het reglement beoogt de Provincie
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WAT IS
WERELDBURGERSCHAP?

De Provincie ziet wereldburgerschap als een geïntegreerd verhaal. Verschillende
invalshoeken zijn aan elkaar gelinkt: vredeseducatie, herinneringseducatie, democratie,
burgerzin, sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, duurzame ontwikkeling,
solidariteit, fair trade… De opvolgers van de Millenniumdoelstellingen (MDG’s), de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), bieden ons een kader om economie,
milieu en sociale rechtvaardigheid met elkaar in evenwicht te brengen.

Het uiteindelijke doel van het stimuleren van wereldburgerschap is het besef van een
onderlinge afhankelijkheid en een gedeelde verantwoordelijkheid voor onze wereld.
Art 1 – Reglement ‘Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen’
Handelswaar, politieke ideeën, media, milieuvervuiling, ziektes en oorlogen reizen even
snel over de wereldbol als bits en bytes. Onze wereld beperkt zich allang niet meer tot
een kleine leefgemeenschap onder de kerktoren. We zijn burgers van West-Vlaanderen,
Vlaanderen, België, Europa én de wereld.
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We wonen, werken en leven op de aarde. En als inwoner van die wereld mag onze blik
niet stoppen aan de grens van een gemeente, van een provincie, van een land of van
een continent. Wereldburgerschap is je blik altijd open houden voor wat er rondom jou
gebeurt. Niet alleen oog hebben voor de diversiteit in je eigen gemeente, provincie of
land, maar op mondiaal gebied.’
Benny Haesebrouck - bezieler filmfestival MOOOV Brugge

We leven in een wereld waarbij alles onderling verbonden is. Ons handelen heeft impact

‘Wereldburgers zien de kansen die de diversiteit van onze samenleving biedt. Ze grijpen

aan de andere kant van de wereld en omgekeerd. Iedereen is een inwoner van deze

de globalisering aan als een opportuniteit voor horizonverbreding en culturele verrijking.

wereld, je hebt geen keuze.

Ze willen de onrechtvaardigheid in de wereld bestrijden.
Tegelijk beseffen ze dat diezelfde diversiteit, globalisering en culturele verscheidenheid

Of je wereldburger bent of niet, is daarentegen wél een keuze. In je denken, je houding, je

voor samenlevingsproblemen zorgt. Ze zijn niet naïef, maar weigeren wel om die

handelen: jij kiest of je een wereldburger bent. Een wereldburger legt verbanden tussen

problemen onopgelost te laten, uit te buiten of er inhumane oplossingen voor te zoeken.’

zichzelf en anderen. Een wereldburger is betrokken op de wereld, zowel dichtbij als veraf.

Rik Lefevere, Kleur Bekennen West-Vlaanderen
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REGLEMENT
‘WERELDBURGERSCHAP
STIMULEREN IN
WEST-VLAANDEREN’
WIE KAN INDIENEN?
Bijna ‘iedereen’. Dit wil zeggen: openbare besturen, feitelijke verenigingen, vzw’s,
bedrijven, scholen of samenwerkingsverbanden tussen deze actoren. Er geldt wel één
grote beperking: privépersonen kunnen met dit reglement niet aan de slag.

EN WAARVOOR?
In het reglement staat ook opgesomd in welke gevallen je geen gebruik kunt maken van
het reglement. Zo komen activiteiten die deel uitmaken ‘van de reguliere werking van
de indienende organisatie(s)’ niet in aanmerking. Maar wat verstaan we precies onder
‘reguliere werking’?
Dit reglement is een aanmoediging om zo veel mogelijk ‘out of the box’ te denken en te
doen. Nieuwe invalshoeken, ideeën, partners, doelgroepen, activiteiten, indieners… Het
reglement biedt mogelijkheden voor vernieuwing en (nieuwe) samenwerkingsverbanden.
Uiteraard vertrek je van de sterktes en competenties van je organisatie. Maar een
herhaling of een zeer lichte aanpassing van de bestaande werking komt niet in
aanmerking. Schrijf in je dossier duidelijk waar de innovatie in je aanvraag zit. Ga er
niet zomaar vanuit dat dit voor iedereen toch helder is; leden van de adviescommissie
kennen de dossiers meestal alleen van op papier. Hoe duidelijker je aanvraag, hoe groter
de kans op een correct advies.
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‘We zijn allemaal een klein radartje geworden in die grote wereldse machine. Grenzen
vervagen, de complexiteit is groot en we staan voor heel wat uitdagingen: samenleven in
diversiteit, de zorg voor het klimaat… Het is ieders verantwoordelijkheid, hier en nu, en
vooral ook voor de volgende generaties. Via wereldburgerschap willen we samen bouwen
aan bewustmaking en concrete actie.’
Wingene viert de titel van Fair Trade Gemeente.

Delphine Lerouge, Noord-Zuidambtenaar Stad Roeselare
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OVERZICHT VAN SUBSIDIES EN
TUSSENKOMSTEN
In het reglement namen we vier soorten overeenkomsten op:

Werkingssubsidies aan Noord-Zuidorganisaties
Deze toelage ondersteunt het (sensibiliserings)werk rond wereldburgerschap van NGO’s.
De werkingssubsidie bedraagt max. 5.000 euro.

Projectsubsidies
Projectsubsidies zijn er om projecten beperkt in tijd en ruimte te ondersteunen. De
Provincie ondersteunt projecten in alle maten en gewichten: van mondiale evenementen
als wereldfeesten, over het bouwen van een bar op zonne-energie, tot samenwerkingen
tussen gemeentes. Verscheidenheid troef, maar allemaal hetzelfde doel: West-Vlamingen
aanzetten om wereldburger te worden: streven naar een solidaire wereld met geëngageerde,
ruimdenkende mensen. De projectsubsidies bedragen maximaal 75 % van de kosten met een
maximum van 30.000 euro.

Tussenkomsten op basis van een samenwerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomsten zijn langetermijnengagementen tussen de Provincie en de
aanvragende organisatie(s). De Provincie sluit een resultaatsverbintenis af met de aanvrager
voor een periode van maximum 3 jaar. Die beschrijft de processen en de te bereiken resultaten
en de rechten en plichten van beide partijen. De subsidie bedraagt maximaal 30.000
euro per jaar, met een maximum van 75 % van de kosten die in aanmerking komen. Een
samenwerkingsovereenkomst duurt maximaal drie opeenvolgende jaren.
Naast de financiële ondersteuning kan de Provincie ook andere rollen opnemen: betrokken
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worden bij het opstellen van een communicatieplan, deel uitmaken van een stuurgroep die
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de krijtlijnen van een project bepaalt, op regelmatige basis feedback geven over de inhoud en
educatieve aanpak van het project… Elke samenwerkingsovereenkomst is een proces op maat.
Denk vooraf goed na over o.a. doelstellingen, resultaten, planning, communicatie…
We raden dan ook sterk aan om met medewerkers van het Wereldhuis contact op te nemen,
om na te denken over aanpak en strategie en samen met hen een voorstel op papier te zetten.
Het is geen garantie op goedkeuring, maar het vergroot wel de kans.

“De grote kracht van wereldburgerschap zit in het doen. Het is fijn om je steentje bij te
dragen door simpelweg je eigen leven aan te passen: kiezen voor schone kledij, lokaal
voedsel, een ethisch verantwoorde(re) bank, groene energie, minder vlees, meer fiets
of trein… Omdat het gewoon beter is voor iedereen. Ook voor jezelf trouwens.’

Subsidies in het kader van een projectoproep
Af en toe schrijft de Provincie specifieke opdrachten uit rond een thema, doelgroep of
regio. De projectoproep legt dan criteria en modaliteiten vast. Zo werd in 2015 al de
projectoproep ‘Internationale virtuele uitwisseling voor scholen’ gelanceerd.

Het Atheneum Pottelberg in Kortrijk reageerde enthousiast op de projectoproep
‘Internationale virtuele uitwisseling voor scholen’. Via brieven, een blog, filmpjes,
kunstwerken… groeide wederzijds begrip tussen Kortrijkse en Ghanese leerlingen en
ontstond er een vruchtbare dialoog tussen Noord en Zuid.

Soort ondersteuning

Bedrag

Eigen inbreng

Werkingssubsidie

Max. 5.000 euro

Projectsubsidie

Max. 5.000 euro

min. 25%

Samenwerkings-

Max. 30.000 euro voor

min. 25 %

overeenkomst

max. 3 opeenvolgende
jaren

Projectoproep

Vastgelegd per oproep

Vastgelegd per oproep

‘Wereldburgerschap is de identiteit die je jezelf geeft, omdat jij solidair bent met iedereen
van de wereld. En omdat jij “de ideale wereld” zelf vorm geeft, op grote of kleine schaal:
een fairtradekoffie proeven op Feest in ’t Park of bij elke aankoop in de winkel voor fair
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trade kiezen? Een petitie ondertekenen voor een project in het Zuiden, eraan beginnen
meewerken of er zelf een opstarten? Aandacht hebben voor het klimaat en resoluut
kiezen voor een duurzamere way of life? De mogelijkheden zijn legio, als wereldburger
voel jij je verantwoordelijk en maak jij het verschil rondom jou. Met jouw eigen talenten
en mogelijkheden.’
Uitwisselingsproject tussen Kortrijkse en Ghanese leerlingen.

Nele Brewaeys, educatief medewerker Noord-Zuiddienst Brugge
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INGREDIËNTEN VOOR EEN
STERK PROJECT
Bezint eer ge begint. Vertaal de resultaten in meetbare indicatoren. Dit is geen
gemakkelijke, maar zeker wel een nuttige oefening. Maak voor jezelf uit wanneer een
project geslaagd is. Meet niet alleen je activiteiten. Veel belangrijker is je doelstelling
bereiken, impact hebben. Denk je daar vooraf goed over na, dan maak je de latere
verslaggeving eenvoudiger. Om de planning te concretiseren, stel je best een
stappenplan op. Daarin zet je de verschillende logische stappen op een rijtje.
Denk ook na wat zal er gebeuren eens de subsidie stopt.
Een goed project voldoet aan een aantal criteria. We pikken er een aantal waardevolle
en belangrijke uit en geven meteen een aantal tips. Ook de voorbeelden van
goedgekeurde projecten kunnen inspirerend werken.

INFORMEREN EN SENSIBILISEREN
Denk goed na op welke manier je mensen wilt bereiken. Wat wil je vertellen? Welke kanalen
gebruik je? Reik je ook een concreet handelingsperspectief aan? Het is een uitdaging om
mensen aan te spreken die we moeilijker bereiken. Een creatieve en verrassende aanpak
wekt altijd de interesse. Animatie zorgt voor peper en zout, maar beperk je daar niet toe.
Een project moet minstens een informatief en educatief luik hebben.
Vergeet niet om in je communicatie al inhoudelijke elementen op te nemen. Maak de
mensen nieuwsgierig en licht een tipje van de sluier. Zorg in je communicatie voor een
goede mediamix (van mond-tot-mondreclame tot sociale media) en speel de troeven
van alle partners uit. Een goede promotiecampagne is gestoeld op herhaling.
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Muziekfestival Kokopelli in Gullegem (Wevelgem) wil meer aanbieden dan ‘alleen
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muziek’. Ideaal, want zo bereik je ook veel ‘nieuwe’ mensen. Het festival vindt
culturele diversiteit bijzonder waardevol, omdat die kan bijdragen tot meer onderlinge
verdraagzaamheid en solidariteit. Ieder jaar pakken de organisatoren een mondiaal
thema creatief en veelzijdig aan en vestigen ze zo de aandacht van de muziekliefhebbers
op dit thema: rijkdom van culturen, media, transport… Niet hoogdravend, maar via
workshops, aankleding, tentoonstelling, ludieke acties…

Vrouwenkracht is vredesmacht.

© Karen Nachtergaele, Studio Globo

OP EEN BEWUSTE MANIER
DE NOORD-ZUIDLINK LEGGEN
Wat bij ons gebeurt, heeft gevolgen voor het Zuiden. En omgekeerd, wat in het Zuiden
gebeurt, heeft impact op ons leven. Laat deze onderlinge afhankelijkheid op een
creatieve en duidelijke manier aan bod komen. Noord en Zuid staan voor dezelfde
uitdagingen. Positieve voorbeelden van mensen uit Zuid en Noord die concrete
oplossingen zoeken, werken motiverend en stimulerend. Werk samen met partners uit
het Zuiden. Want concrete voorbeelden bieden mee(r) inzicht in en helpen om clichés en
vastgeroeste beelden te doorprikken.

VIVA-SVV nodigde tijdens een aantal info- en gespreksavonden in West-Vlaanderen
twee vrouwen van hun partnerorganisatie Women on Farms uit om te getuigen over
o.m. recht op gezondheidszorg en waardig werk. Via openhartige gesprekken kwam
het thema vrouwen en geweld aan bod, hier vaak nog een taboe. In Zuid-Afrika is
huishoudelijk geweld een probleem, maar ook in België komt er bij 1 op 7 koppels
geweld voor. Tijdens de uitwisseling werd er samen gezocht hoe je kunt omgaan met
voor iedereen herkenbare problemen. Een mooi leerproces dat ongetwijfeld tot meer
solidariteit leidde.

Sinds februari 2016 komen klassen van de derde graad lager onderwijs zich in dit atelier
inleven in de miljoenenstad Mumbai. In het Wereldhuis West-Vlaanderen verrezen de
moderne wijk Bandra en de volkswijk Dharavi. Van West-Vlaams burger worden de
leerlingen migrant of Mumbaikar, hindoe of moslim, succesvol journalist of gaan ze
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op zoek naar een woning. Mumbaikars en migranten wonen en werken samen, religies
kruisen elkaars pad, en stadsvernieuwing is het nieuwe modewoord. Studio Globo draagt
op deze manier zijn steentje bij om solidaire wereldburgers te vormen. Deze solidaire
inwoners van Mumbai, verenigen zich en komen op voor de gelijkwaardigheid en het
welzijn van anderen, in Mumbai en wereldwijd, vanuit het respect voor de waardigheid
Leerlingen worden inwoners van Mumbai in het inleefatelier van Studio Globo.

van elk mens en elke groep.
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PROVINCIAAL REGLEMENT:
WERELDBURGERSCHAP STIMULEREN IN WEST-VLAANDEREN

Neem
mij
uit

Art. 1 - Doelstellingen
Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, binnen de perken van het budget en de bevoegdheden, het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking verhogen en wereldburgerschap in West-Vlaanderen stimuleren.
Wereldburgerschap is een belangrijke pijler binnen het Noord-Zuid beleid en vormt een geïntegreerd verhaal dat vanuit verschillende
invalshoeken bekeken kan worden en die gelinkt zijn aan elkaar: vredeseducatie, herinneringseducatie, democratie, burgerzin, sociale
rechtvaardigheid, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, solidariteit, Fair Trade,…
Het uiteindelijke doel van het stimuleren van wereldburgerschap is het besef van een onderlinge afhankelijkheid en een gedeelde verantwoordelijkheid voor onze wereld.

BOVENLOKAAL KARAKTER
EN REGIONALE UITSTRALING

Art. 2 - Toepassingsgebied
Voor de subsidies in het kader van dit reglement komen in aanmerking:
• een openbaar bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband of bovenlokale actor;
• een feitelijke vereniging, vzw, bedrijf, school of samenwerkingsverband.

Dit reglement ondersteunt geen puur lokale initiatieven. Wat de grenzen van de eigen
gemeente niet overstijgt, komt niet in aanmerking voor ondersteuning. Durf over
de gemeentegrenzen heen kijken of zet een intergemeentelijke samenwerking op. Je
vergroot je bereik en leert organisaties en/of besturen van de buurgemeentes kennen.

Art. 3 - Soorten subsidies en tussenkomsten
Binnen de perken van het budget zijn er vier soorten tussenkomsten:
1. Werkingssubsidie aan Noord-Zuid organisaties, die aan de criteria van artikel 5.1 voldoen, waarvan het hoofddoel is de West-Vlaamse bevolking voor de Noord-Zuid problematiek te sensibiliseren en wereldburgerschap te stimuleren door middel van een duurzame

Een samenwerking betekent ook een besparing op een aantal gemeenschappelijke
kosten, zoals drukwerk (affiches, folders…). Samen sta je sterker.

werking en educatieve activiteiten.
2. Projectsubsidie voor een initiatief of evenement afgebakend in tijd en ruimte van maximum één jaar dat aan de inhoudelijke criteria
van artikel 5.2 voldoet.
3. Tussenkomst op basis van een samenwerkingsovereenkomst voor een initiatief afgebakend in ruimte en tijd van maximum drie jaar

Een ijzersterke programmatie en een veelzijdige, regionale, provinciale en zelfs
nationale promotie zorgen ervoor dat je evenement de gemeentegrenzen overstijgt.

dat aan de inhoudelijke criteria van artikel 5.2 voldoet.
Een samenwerkingsovereenkomst tussen de aanvrager en het provinciebestuur West- Vlaanderen omvat een resultaatsverbintenis die
de door te voeren doelstellingen, de rechten en de plichten van de partners beschrijft.
4. Subsidie in het kader van een projectoproep voor het opzetten van een specifiek regio-, doelgroep- of themagebonden initiatief, dat
aan de inhoudelijke criteria van artikel 5.2 voldoet, met betrekking tot het provinciaal Noord-Zuidbeleid. De deputatie bepaalt de

De gemeentebesturen van Kuurne, Lendelede en Harelbeke organiseerden samen een

regio, de doelgroep en/of het thema, de criteria, het budget en de modaliteiten van de oproep binnen de grenzen van de beleidsdoel-

reeks mondiale cafés, met interessante babbels en veelzeggende filmfragmenten in

stellingen en het meerjarenplan/budget.

een gezellig kader. Een laagdrempelige manier om mondiale thema’s te bespreken. In
Kuurne belichtten verschillende sprekers het thema onderwijs met de Noord-Zuidbril
op. Lendelede bracht straffe madammen bij elkaar die getuigden over hun ervaringen
met Mama Afrika. Harelbeke sloot de reeks af met een café rond stedenbanden met o.m.
minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo.

Art. 4 – Onontvankelijkheid
Aanvragen voor een projectsubsidie, tussenkomst op basis van een samenwerkingsovereenkomst of subsidie in het kader van een projectoproep, komen niet in aanmerking wanneer het initiatief:
• voor hetzelfde voorwerp, al gesubsidieerd wordt door een ander provinciaal reglement;
• hoofdzakelijk een winstoogmerk heeft;
• hoofdzakelijk gericht is op ledenwerving;

De organisatoren ervaarden de leuke, intense samenwerking als een klein lerend netwerk.

• zich enkel richt naar de leden van de organisatie of koepel;

De ‘reeks-formule’ zorgde ervoor dat niet alleen locals maar ook inwoners van de

• deel uitmaakt van de reguliere werking van de indienende organisatie(s);

buurgemeenten het mondiaal café bijwoonden.
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• plaatsvindt buiten de provincie West-Vlaanderen.
Art. 5 - Criteria

Feest in ’t Park is een gratis mondiaal festival, georganiseerd door Stad Brugge i.s.m.
de Noord-Zuidraad. Feest in ‘t Park wil in de eerste plaats de vele West-Vlaamse NoordZuidorganisaties een forum bieden om hun werking aan een breed publiek voor te stellen.
Op Feest in ‘t Park gaan bewustmaking en entertainment hand in hand. De sterke affiche
en de ruime, regionale promotie lokken ieder jaar 10.000 mensen naar het terrein.
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5.1 Basiscriteria werkingssubsidie

Om in aanmerking te komen, moet de aanvragende organisatie aan volgende verplichte, cumulatieve criteria voldoen:
• erkend zijn als NGO door de hogere overheid die voor Ontwikkelingssamenwerking bevoegd is, of erkend zijn als Noord-Zuid organisatie met bovenlokaal karakter door de deputatie;
• hun hoofdzetel in de provincie West-Vlaanderen hebben of deel uitmaken als provinciale geleding van een erkende organisatie
zoals in het eerste punt hierboven vermeld
• de werking hoofdzakelijk richten op de Noord-Zuid problematiek;
• in West-Vlaanderen een werking hebben gerealiseerd vanuit een secretariaat in de provincie of daarbuiten, met tenminste het
equivalent van een halft ijdse medewerker werkzaam voor West- Vlaanderen;
• een werking hebben met vrijwilligers georganiseerd in lokale afdelingen over het grondgebied van minstens 12 West-Vlaamse
gemeenten waarvoor minimum tweemaal per jaar een vormingsactiviteit wordt opgezet;
• op het ogenblik van de aanvraag al minimum één jaar een actieve werking hebben in West- Vlaanderen.

§ 2 Het Wereldhuis West-Vlaanderen staat ter beschikking van de aanvrager voor informatie betreffende de toepassing van dit reglement.
§ 3 De aanvraag wordt voorgelegd aan een commissie, die binnen de zes weken na de deadline van indiening advies uitbrengt aan de
deputatie over inhoudelijke goedkeuring, het eventuele subsidiebedrag en de eventuele opsplitsing in meerdere schijven.
De adviescommissie brengt advies uit op basis van vastgelegde criteria (cf. artikel 5).
§ 4 De aanvrager kan worden uitgenodigd om gehoord te worden door de adviescommissie.
§ 5 De adviescommissie, aangesteld door de deputatie, is samengesteld uit
• personeelsleden van de dienst, niet stemgerechtigd;
• maximum vijf stemgerechtigde externe deskundigen;
• drie waarnemers aan te duiden door de provincieraad.
Er dienen steeds minstens drie externe deskundigen aanwezig te zijn om geldig advies uit te brengen.
Ten hoogste twee derde van de leden van de commissie is van hetzelfde geslacht en er wordt steeds gestreefd naar een zo groot mogelijke

5.2 Basiscriteria projectsubsidie, tussenkomst op basis van een samenwerkingsovereenkomst of subsidie in
het kader van een projectoproep

Om in aanmerking te komen, moet het initiatief aan volgende verplichte, cumulatieve criteria voldaan worden:
• informeren, sensibiliseren en/of aanzetten aan tot verantwoord wereldburgerschap door middel van het aanreiken van informatie
langs verschillende kanalen;
• minstens een informatief en educatief luik hebben;
• op een bewuste, actieve manier een Noord-Zuid link leggen;

diversiteit in expertise betreffende wereldburgerschap.
De commissie wordt door de deputatie aangesteld voor de duur van de legislatuur plus een jaar.
§ 6 De deputatie bepaalt het subsidiebedrag, op basis van de geraamde kosten en van de onder artikel 5 vermelde criteria.
• De werkingssubsidie bedraagt maximum 5.000 euro per jaar.
• De projectsubsidie bedraagt maximum 75% van de reële kosten met een maximum van 5.000 euro.
• De subsidie in het kader van de samenwerkingsovereenkomst of een oproep bedraagt maximum
30.000 euro per jaar met een maximum van 75% van de reële kosten die in aanmerking komen gedurende maximum drie opeenvolgende jaren.

• een bovenlokaal karakter en een regionale uitstraling hebben;
• een antwoord bieden op vastgestelde noden in het werkveld (blinde vlekken, weinig bereikte doelgroepen, vernieuwende werkvormen, nieuwe inhoudelijke klemtoon binnen de Noord-Zuid problematiek…);
• ingebed zijn in het bredere Noord-Zuid werkveld: er is aandacht voor andere initiatieven, openheid tot samenwerking, het streven
naar complementariteit en onderlinge versterking, disseminatie en kennisuitwisseling;
• aandacht hebben voor duurzaamheidsaspecten;
• groei vertonen in geval van terugkerend initiatief, dit kan kwantitatief (verbreding partners en doelpubliek) en/of kwalitatief
(verdieping inhoud) zijn;
• enkel betrekking hebben op kosten gemaakt na het indienen van de aanvraag.

§ 7 De deputatie brengt de gemotiveerde beslissing ter kennis aan de aanvrager. De uitbetaling gebeurt op een rekening, op naam van de
initiatief nemende organisatie.
• De werkingssubsidie wordt volledig uitbetaald na goedkeuring door de deputatie.
• Bij projectsubsidies, samenwerkingsovereenkomsten en projectoproepen met een duurtijd van maximum één jaar wordt een
voorschot van 80% van de subsidie uitbetaald na goedkeuring door de deputatie. Het saldo wordt uitbetaald op basis van §10 van
dit artikel.
• Bij een samenwerkingsovereenkomst en projectoproepen voor initiatieven die over meerdere jaren lopen, wordt de tussenkomst/
subsidie in schijven, overeenkomstig §9 van dit artikel, uitbetaald. Het eerste en eventueel tweede jaar wordt de subsidie

5.3 Algemene beoordelingscriteria

integraal uitbetaald. Het laatste jaar wordt 80% van het bedrag uitbetaald als voorschot en wordt het saldo vereffend
overeenkomstig §10.

Volgende punten worden door de bevoegde adviescommissie (artikel 6) in de weging meegenomen om een advies aan de deputatie te
formuleren:

§ 8 De deputatie kan door de administratie nazicht laten uitoefenen met het oog op de juistheid van de verstrekte gegevens.
Het initiatief moet vrij toegankelijk zijn voor toezicht door personeelsleden van het Wereldhuis West-Vlaanderen.

Het initiatief:
• streeft naar gedragsverandering door mensen een handelingsperspectief aan te bieden;

§ 9 Bij een samenwerkingsovereenkomst/initiatief in het kader van een projectoproep wordt jaarlijks een tussentijds rapport opgesteld.

• komt indien mogelijk tot stand via het opzetten van een (sector- overschrijdend) samenwerkingsverband;

Dat rapport bevat minstens volgende gegevens:

• heeft aandacht voor Fair Trade;

• een werkings- en evaluatieverslag over de behaalde resultaten, gelinkt aan de doelstellingen uit het aanvraagdossier;

• heeft meerdere publieke acties gedurende de looptijd;

• een financieel overzicht van de stand van zaken;

• betrekt diverse organisaties die niet specifiek gerelateerd zijn aan Noord-Zuid werking.

• bewijzen voor de gemaakte kosten.

Art. 6 - Verloop van het dossier voor de aanvraag van een subsidie

Pas na het indienen en de controle van deze gegevens wordt een eventuele volgende schijf uitbetaald.

te worden aan de deputatie van de Provincie West- Vlaanderen, p/a Wereldhuis West-Vlaanderen, Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare.

§ 10 Ten laatste twee maanden na afsluiting van het initiatief moeten volgende documenten worden voorgelegd:

§ 1 De aanvraag voor een subsidie of tussenkomst dient vóór 31 januari of 30 juni (cf. artikel 10) op de daartoe bestemde formulieren gericht
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Als het initiatief wordt gestuurd vanuit een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen, wordt een samenwerkingsovereenkomst

• een werkings- en evaluatieverslag dat de resultaten weergeeft;

tussen deze verschillende partijen afgesloten en wordt duidelijk aangegeven wie als aanvrager optreedt.

• een overzichtsstaat van alle inkomsten en uitgaven die gemaakt werden in functie van het initiatief;

Bij de aanvraag wordt een gedetailleerde begroting van inkomsten, uitgaven en eventuele andere subsidiekanalen toegevoegd en in het
geval van een samenwerkingsverband ook een kopie van de samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring tussen de partners.

23

• het verslagformulier provinciale herkenbaarheid volledig ingevuld en ondertekend en met de nodige bewijsstukken (cf. artikel 7).
Na het indienen en de goedkeuring van deze bewijsstukken wordt het saldo van de subsidie of tussenkomst uitbetaald.

Art. 7 - Return voor de Provincie West-Vlaanderen
In het kader van het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie, moet de provinciale
ondersteuning zichtbaar gemaakt worden op drukwerk, websites, advertenties, mediacampagnes, persberichten, persconferenties, evenementen,… die kaderen binnen het goedgekeurde initiatief (reglement inzake de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale
subsidiering van 12 mei 2005).
Art. 8 – Wijzigingen en betwistingen
Indien het initiatief niet kan plaatsvinden of indien de gegevens, die bij de aanvraag werden verstrekt, veranderd zijn, brengt de organisatie de Provincie West-Vlaanderen daarvan onmiddellijk op de hoogte.
Elke wijziging kan onderwerp zijn van een vernieuwde advisering en goedkeuring.
Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel of de kosten niet verantwoord kunnen worden binnen de twee
maanden na de vooraf bepaalde einddatum van het initiatief of de subsidie frauduleus aangewend wordt, dan kan de deputatie beslissen
om het subsidiebedrag niet uit te betalen of geheel of gedeeltelijk terug te vorderen en de organisaties uit te sluiten van elke provinciale
subsidie voor minimum de daaropvolgende vijf jaar, met ingang van de beslissing van de deputatie.
De deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen.
Art. 9 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2014.
Art. 10 – Opheffings- en overgangsbepalingen
• Het provinciaal reglement: toelage om een Noord-Zuidevenement te ondersteunen dd. 23/12/2013 wordt opgeheven met ingang
van 1 oktober 2014.
• Het provinciaal reglement: toelagen die kunnen verleend worden aan Noord- Zuidorganisaties werkzaam in West-Vlaanderen
voor educatieve activiteiten inzake Noord- Zuid problematiek dd. 29/01/2004 wordt opgeheven met ingang van 1 oktober 2014.
• Aanvragen die werden ingediend onder toepassing van voormelde reglementeringen worden evenwel verder afgehandeld overeenkomstig hun respectievelijke bepalingen.
• Voor het jaar 2014 wordt de datum voor indiening van aanvragen, voorzien in artikel 6§1 van dit reglement, gebracht op 1 november 2014.
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Veel sfeer in het Feest in ’t Park in Brugge.

ANTWOORD BIEDEN OP NODEN IN HET
WERKVELD
De wereld is veranderd en blijft veranderen. De Noord-Zuidaanpak maakt plaats voor
wereldburgerschap. Klimaatverandering, financiële crisis en migratie stellen ons voor
nieuwe uitdagingen. Nieuwe partnerships dringen zich op.

Weinig bereikte doelgroepen of regio’s
Het is een oud zeer. Vaak preken we nog te veel voor eigen parochie, voor de
‘reeds overtuigden’. Het is een grote uitdaging om doelgroepen te bereiken die
niet automatisch naar wereldburgerschapsevenementen komen. Het is niet altijd
gemakkelijk om kansengroepen, allochtonen, volleyballers, bakkers… te bereiken.
Pak het laagdrempelig aan en sluit aan bij bestaande evenementen. Vertrek vanuit
belangstellingspunten: voetbal, Olympische Spelen, cultuur, …
Gebeurt er weinig bij jou in de regio en steek je graag het vuur aan de lont? Neem
contact met ons op. We gaan dan samen op zoek naar lokaal geëngageerde mensen die
open staan voor leuke samenwerkingen.

MOOOV kiest voor films met zicht op de wereld. Films die iets vertellen over andere
landen en andere culturen. Films die bewegen en doen bewegen. Kortom, films die je
venster op de wereld verruimen en je eigen visie aanscherpen.
Met MOOOV sloot de Provincie een samenwerkingsovereenkomst af, om in te zetten op
drie specifieke doelgroepen: gemeenten, jongeren en bedrijven. Dit geeft de kans om
een specifiek en aangepast programma per doelgroep uit te dokteren. Bovendien kun
je dan met de juiste partners werken om een zo groot mogelijk bereik te realiseren. Om
de bedrijven zo goed mogelijk te bereiken werkt MOOOV bijvoorbeeld samen met POM,
Ondernemers voor Ondernemers, Ex-Change en het Wereldhuis.

Er is niet zo veel materiaal om met kleuters rond wereldburgerschap te werken. Met het
kleuterpakket ‘Doe de Deau’ wil Stad Roeselare daar een antwoord op bieden. Deau, een
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figuur in de vorm van een waterdruppel, is het hoofdpersonage in een kleuterboek. Hij
reisde zelfs mee naar Dogbo, de partnerstad van Roeselare en kwam daar alles te weten
over het belang van zuinig omgaan met water. Water als universeel thema vormt de rode
draad in het pakket dat bestaat uit 3 dozen. Met het materiaal uit de dozen kan je als
Waterdruppel Deau, centrale figuur van het kleuterpakket
‘Doe de Deau’ van Stad Roeselare, op reis naar Dogbo.

leerkracht direct aan de slag: handleiding, een knuffel, een Deaulied, een Doe – de – Deau
diploma, een prentenboek, een spel en heel wat meer.
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Vernieuwende werkvormen
Beschouw dit reglement gerust als een soort laboratorium. Er mag al eens iets uitgetest
worden: nieuwe (combinaties van) werkvormen, creatieve methodieken, een nieuwe
doelgroep, andere benaderingen, verfrissende samenwerkingen. Pas door dingen aan te
pakken, kun je ze verfijnen en nog beter maken.

Gedurende de ramadan (de islamitische vastenmaand) en op het Suikerfeest (het breken
van de vasten/het afsluiten van de ramadan) brengen de moslims een potje of bord met
een gerechtje naar hun buren. Potjebuur breidt - door op de dag van het Suikerfeest een
buur te verrassen/verwennen met een hapje - dit hartelijke en attente gebaar symbolisch
naar de gehele bevolking uit. Een smakelijke manier om aan wereldburgerschap te werken.

Onder de noemer ‘Vrouwenkracht is vredesmacht’ wilden Moeders en Vrede en partners
de aandacht vestigen op de onderbelichte rol van vrouwen tijdens oorlogen. Met een
gevarieerde aanpak werden verschillende doelgroepen bereikt.
Op een internationale conferentie legden prominente wetenschappers en vrouwen de
link tussen het verleden (‘vrouwen in de Eerste Wereldoorlog’) en ‘de toekomst’ (vrouwen
in hedendaagse conflicten). Lezingen en workshops in scholen en een mondiaal café
trokken deze thematiek open naar een breder publiek.

Hoe promoot je wereldburgerschap bij jongeren? Gebruik hun eigen taal, sociale
mediakanalen en ervaringen. Dit is het uitgangspunt van een driejarig project van
Quindo Mundo – West-Vlaamse Wereldbloggers. Op deze crossmediale website lees,
zie en hoor je alle nieuws van West-Vlaamse hogeschoolstudenten die in het buitenland
stage volgen. Bij de presentatie van de ‘wereldcontent’ maken de jongeren gebruik van
alle soorten media: webartikels, fotoreeksen, filmpjes, radioreportages, … Een unieke
manier om de jonge doelgroep en hun omgeving te stimuleren tot globaal denken.

Iedereen Mondiaal wil iedereen op een ontspannende en laagdrempelige manier

28

onderdompelen in mondiale thema’s. Het gps-spel bijvoorbeeld is ideaal om te spelen
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op een teambuilding, op een vrijgezellenfeest, met je vereniging of gewoon met een
groep vrienden. Ieder team krijgt een gps-toestel in handen en stapt in de rol van een
wereldburger. Tijdens deze unieke city-game gidsen de gloednieuwe tablets je door de
stadscentra van Kortrijk of Oostende. In een wirwar van straatjes leer je deze steden op een
duurzame, sociale en ecologische manier kennen en ontdek je het belang van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen.

Potje Buur, een smakelijke manier om aan wereldburgerschap te werken.

Nieuwe inhoudelijke klemtoon
De wereld van ontwikkelingssamenwerking is voortdurend in verandering. En
wereldburgerschap is een vlag voor veel ladingen. Verschillende thema’s worden
met elkaar in verband gebracht. Een ideale gelegenheid om eens ‘out of the box’ te
denken. Speel in op actuele situaties en durf ook hete hangijzers aan te pakken, zoals
vluchtelingen of klimaatverandering.

Bij haar leeftijdsgenoten in België ziet Jeanne Devos vooral angst voor de toekomst
- die van hun kleinkinderen - en toenemende eenzaamheid. ‘Hun interesses en
bekommernissen vernauwen. Ik hoor ze meespreken over ‘‘zoveel’’ vluchtelingen hier
en over de dreiging van het geweld. Ik hoor zelden een ruimere bekommernis voor
vluchtelingen elders, of voor de precaire leefomstandigheden in landen als Syrië,
Afghanistan, Pakistan, de landen van Centraal-Afrika, Senegal, en zo verder. Ik vind dat
jammer.’ ‘Bekijk het eens in wereldperspectief: in vergelijking met Jordanië bijvoorbeeld,
is het aantal vluchtelingen in ons land peanuts. En als we nu ook eens het positieve in die
mensen zouden zien? Hun waardigheid zouden erkennen en hen een kans zouden geven?
De Standaard, 16/8/2016, ‘In je eentje kan je niets veranderen.
Het engagement van Jeanne Devos’

SAMENWERKEN WERKT
Blijf niet in je eigen hokje zitten, maar doe een poging om te verruimen en uit te breken.
Probeer aandacht te hebben voor andere initiatieven en streef naar complementariteit en
onderlinge versterking. Samenwerkingen met gekende organisaties uit de sector liggen
voor de hand, maar ook verrassende samenwerkingen kunnen voor een nieuwe wind
zorgen. Durf over het muurtje te kijken. Wacht niet te lang om de juiste partners te zoeken
voor een samenwerking. Betrek iedereen vroeg genoeg, zodat zij hun achterban via de eigen
kanalen kunnen oproepen. Doe beroep op bestaande expertise. Maar hou in het achterhoofd
dat een win-winsituatie een gezonde basis voor een duurzame samenwerking is. Spreek een
goede taakafbakening af (wie doet wat?) en beschrijf die ook duidelijk in je aanvraag.

Djapo zette in mooi samenspel met de gemeente, lokale scholen en organisaties,
creatieve trajecten op over duurzame, mondiale thema’s. In Torhout werkten de
deelnemende scholen intensief rond fair trade. Een tentoonstelling met kunstwerken

30

uit afvalmaterialen en een heuse Fair Trade finale rondde het traject mooi af. Diverse
partners zetten hun schouders onder dit initiatief: ambtenaren, de schepen voor
Leefmilieu, de leerkrachten en directies van 7 Torhoutse lagere scholen, Milieuzorg op
School, Kleur Bekennen, de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, de
Het traject van Djapo in Turnhout stimuleert creativiteit en engagement.

Fair Trade trekkersgroep, lokale handelaren, de bibliotheek, het cultuurcentrum, de
kringwinkel, Oxfam Wereldwinkel en Fair Trade Belgium.
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Gelijke rechten voor mannen en vrouwen waar ook ter wereld: dat was de inzet van de Internationale
Vrouwendag op 8 maart 2016. De Noordstraat in Roeselare werd voor één dag omgetoverd in een
Internationale Vrouwenstraat. Een 700-tal mensen konden op 5 locaties kiezen uit een gevarieerd
aanbod van lezingen, boekvoorstellingen, een tentoonstelling, digital storytelling, animatie,
workshops en interculturele ontmoetingen. Een breed en dynamisch samenwerkingsverband vormde
de basis van het succes van de Internationale Vrouwenstraat. Zowel overheden (Stad Roeselare en
Provincie West-Vlaanderen), vrouwenorganisaties (Femma en VIVA-SVV), vierdepijlerorganisaties
(Mama Kivu), vluchtelingenorganisaties (Elim, vrouwengroep Xenia, opvangcentrum Fedasil
Poelkapelle), OKAN en commerciële organisaties (Centrumstraten vzw) konden elkaar vinden en
werkten samen dit groot event uit.

AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID
‘Genoeg, voor altijd, voor iedereen!’: dit vat de essentie van duurzaamheid perfect
samen. Bij alle initiatieven moeten we aandacht hebben voor duurzaamheid. Probeer
de inhoud ook te linken met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). De
SDG’s zijn niet alleen breder gedragen dan de Millenniumdoelstellingen, ze zijn ook een
stuk ambitieuzer. Ze beogen niet langer alleen maar een integrale aanpak om iets aan
armoede in het Zuiden te doen, maar zetten in op een globale, integrale agenda om
duurzaam te gaan leven. Om samen (participation), op een faire manier (peace), binnen
de draagkracht van onze planeet (planet) welvaart en welzijn (profit/prosperity) te
realiseren voor iedereen (people). Het mooie van de SDG’s is dat ze de samenhang tonen
tussen de verschillende aspecten van duurzaamheid. Hou daar ook rekening mee bij de
aanvraag van je project.
Sta bij evenementen dus stil bij een duurzame aanpak van afval, catering (fair trade en
lokaal duurzaam hebben een streepje voor), water, mobiliteit, gebruik van materialen,
energie, communicatie… Veel inspiratie en concrete tips vind je op www.groenevent.be.

GROEI IN HET PROJECT
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Dien je een initiatief voor de tweede keer in, dan willen we geen copy-pasteaanvraag.
Wees creatief en vernieuw je project. Nieuwe thema’s, nieuwe doelgroepen, nieuwe
samenwerkingsverbanden, verandering van locatie… Niet veranderen om te veranderen,
maar wel om te verbeteren. De groei kan zich op verschillende vlakken manifesteren:
kwantitatief (verbreden qua partners en doelpubliek, een grotere opkomst beogen…),
maar ook kwalitatief (verdieping en verbreding van de inhoud).
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De toffe en laagdrempelige fietstocht Velomundo focust op de hoofdthema’s fair trade en lokale
duurzame landbouw. Lokaal of fairtrade-lekkers luistert de fietstocht op en je krijgt een waaier
aan tips rond bijvoorbeeld bijenteelt, oude fruitrassen, insectenvoedsel, biolandbouw, diversiteit,
samentuinen, wereldwijde klimaatzaken of de 11.11.11-campagne. Hiermee willen de organisatoren
(de Noord-Zuiddienst van Menen, de Fairtradegemeentewerkgroep, de gemeente Wevelgem, Velt,
Natuurpunt…) een breder publiek bereiken van jonge gezinnen, sportievelingen, natuurvrienden...

‘Wereldburgerschap is voor mij het besef dat we allemaal hetzelfde zijn, met dezelfde fundamentele
problemen, verlangens en gevoelens, ondanks de vele culturele en maatschappelijke verschillen.
Het leren kennen van hoe andere mensen in een andere regio omgaan met dezelfde problemen,
gevoelens en verlangens maakt ons eigen leven rijker en kan een inspiratiebron zijn om ook
onze eigen kleine wereld rondom ons te verbeteren.’
Bert Bernolet - bestuurder Solar Zonder Grenzen - West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar

PROCEDURE
INDIENEN
Per jaar zijn er altijd twee periodes waarin je een project kunt indienen. Einddatum om je
project in te dienen is dan telkens 31 januari of 30 juni. De aanvraagformulieren vind je op
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis. Neem alle relevante informatie over je project in de
aanvraag op. Jij weet waar je naar toe wilt, jij kent de context waarbinnen en de mensen
waarmee je werkt… Informatie die de adviescommissie die je project moet beoordelen niet
heeft of kent. Zij moet oordelen op basis van je dossier.
Herlees de aanvraag nog eens vanuit het perspectief van een leek of laat het eens door een
‘buitenstaander’ lezen. Vergeet niet om de nodige bijlages mee in te dienen. De begroting is
een belangrijk onderdeel van de aanvraag. Bekijk nauwkeurig of alle kosten in functie van de
doelstellingen staan. Als we je aanvraag ontvangen hebben, sturen we je een bevestiging. Als
je die niet krijgt, neem je contact met ons op.
Wij bespreken je dossier graag vooraf. Of we willen het op voorhand nalezen. Dan kunnen we tips
geven waar het beter kan. Dit is geen garantie op een positief advies, maar het zal je dossier en je project - wel ten goede komen. Wacht niet tot de laatste week om ons te contacteren: hoe
vroeger je ons contacteert, hoe meer tijd we nog hebben om eventueel bij te sturen.

34

DE ADVIESCOMMISSIE
De adviescommissie adviseert de deputatie om een dossier al dan niet goed te keuren.
De commissie stelt ook de hoogte van het toegekende bedrag en het aantal schijven voor.
Dit advies is niet bindend, het is de deputatie die de definitieve beslissing neemt. Maar
slechts hoogst uitzonderlijk wordt het oordeel van de adviescommissie niet gevolgd.
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In de adviescommissie zitten ervaren mensen met een verschillende achtergrond:
mensen uit de derde pijler, de vierde pijler, het onderwijs, de vormingssector, de lokale

MOGELIJKE BESLISSINGEN

overheid, personeelsleden van het Wereldhuis, provincieraadsleden…
Wie een aanvraag voor een samenwerkingsovereenkomst indiende, krijgt een
uitnodiging voor de commissie. Je krijgt de kans om er jouw project toe te lichten en een
antwoord te formuleren op de vragen.

De deputatie neemt de uiteindelijke beslissing. De administratie brengt de aanvrager zo
vlug mogelijk op de hoogte. Er zijn 4 mogelijke beslissingen:
• Positief advies
Het project wordt zonder voorbehoud goedgekeurd. Het bedrag kan wel anders zijn dan

WAAR WORDT OP GELET?

wat je vroeg. Er wordt uitbetaald in één, twee of drie schijven.

Kort na elke indiendatum komt de adviescommissie samen. In het reglement vind je in

Het project is net niet duidelijk genoeg. Er is nog iets onduidelijk of er ontbreekt

artikel vijf alle aspecten waar de commissie rekening mee houdt.

iets. Er wordt een voorwaarde opgelegd aan de goedkeuring. Pas als aan de gestelde

Vragen die de commissie onmiddellijk stelt: Wat zijn de doelstellingen? Is het project

voorwaarden is voldaan, wordt de subsidie uitbetaald. Het dossier moet daarvoor niet

een efficiënte uitwerking van de geformuleerde doelstellingen? Hoe duurzaam is het

terug op de adviescommissie worden voorgesteld.

project? Hoe creatief en vernieuwend is het project? Is er eigen inbreng? Staan de kosten
in verhouding tot wat je bereikt? Komt het project tot stand via samenwerking? Richt
het project zich naar nieuwe, weinig bereikte doelgroepen?
Vaak voorkomende redenen dat een aanvraag niet wordt goedgekeurd.
• Het budget staat niet in verhouding met de activiteiten.
• De aanvraag leunt te dicht aan bij de reguliere werking.
• Het project staat te veel op zichzelf; er is weinig of geen voeling met andere
organisaties binnen of buiten de sector.
• De aanvraag is alleen gericht op fondsenwerving.

• Op voorwaarde dat

• Bijkomende info
De adviescommissie vindt het dossier waardevol, maar er zijn nog te veel gaten en vragen
om goed te keuren. De inhoud moet gedeeltelijk herwerkt worden. Er wordt bijkomende
info gevraagd aan de indiener van het project. Deze gegevens zijn zo essentieel dat het
project opnieuw moet worden voorgelegd op de volgende adviescommissie. Er moet wel
geen nieuwe aanvraag ingediend worden, de bijkomende info is voldoende.
• Negatief advies
Het project wordt afgekeurd. Er kan een nieuw project worden aangevraagd, dat wordt voorgelegd
op de volgende adviescommissie. Hier gaat het wel om een volledig nieuwe aanvraag.

• Het project gaat niet verder dan animatie.
• De aanvraag is alleen gericht op de levenssituatie in het Zuiden en heeft geen
betrekking op sensibilisering en wereldburgerschap in West-Vlaanderen.
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Is je dossier afgekeurd of wordt er extra info opgevraagd? Dan raden we je aan om
contact op te nemen met een medewerker van het Wereldhuis. Zij kunnen je verder

• De aanvraag overstijgt de grenzen van de eigen gemeente niet.

helpen. Het is ook niet omdat één dossier afgekeurd wordt, dat je de volgende keer geen

• Het initiatief is inhoudelijk te weinig uitgewerkt.

kans meer zou maken.

• Het project overlapt volledig met andere subsidiekanalen.

Ook bij afgekeurde projecten is er nog altijd advies of andere ondersteuning mogelijk.

‘Belangrijk aan een project is de inbedding in een breed mondiaal werkveld. Heb je een

VERANTWOORDING

leuk idee, maak dan een analyse van wie binnen jouw gemeente/stad/regio mogelijke
raakpunten heeft met jouw idee: organisaties/mensen die al een tijd actief zijn rond

In de rapportering van je project moet je bewijzen wat je met de gekregen subsidie hebt gedaan.

mondiale thema’s, maar ook anderen die je hier misschien niet direct aan zou linken.

Werden de doelstellingen bereikt? Waarom wel/niet? Wat neem je mee bij een volgend project?

Contacteer hen, vertel de organisaties over je idee en laat je door hen inspireren en/of

Naast dit werkings- en evaluatieverslag verwachten we ook een financieel overzicht van

omgekeerd. Wie weet ontstaat er dan iets moois dat jouw idee doet uitgroeien tot iets

inkomsten en uitgaven en bewijzen voor de gemaakte kosten.

dat je eigen verwachtingen en dromen overstijgt.’

De provinciale ondersteuning moet zichtbaar gemaakt worden op drukwerk, websites,

Wouter Debaene, 11.11.11 West-Vlaanderen, lid adviescommissie

evenementen, Ook daarvan krijgen we graag een bewijs.
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VEEL SUCCES!
Deze inspiratiegids is een realisatie van de Provincie West-Vlaanderen.
We danken de leden van de adviescommissie en de projectindieners voor hun inbreng en
medewerking aan deze inspiratiegids.
Vanaf nu is het aan jou. Aarzel niet om vooraf contact te nemen met ons, ook voor
vragen of opmerkingen:
Wereldhuis West-Vlaanderen
Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
Tel. 051 26 50 50
wereldhuis@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis
Het provinciebestuur West-Vlaanderen steunt al heel lang projecten in het
Zuiden. Tegelijk ondersteunt het initiatieven voor een groter draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking in West-Vlaanderen.
WORD WERELDBURGER
Uithangbord van het Wereldhuis is de campagne Word Wereldburger. Onder deze
noemer komen veel initiatieven samen. Wereldburgerschap overstijgt de oude
tegenstellingen tussen Noord en Zuid. Het benadrukt dat we samen op dezelfde
aarde leven. Iedereen, veraf en dichtbij , nu en in de toekomst, moet op die wereld
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menswaardig kunnen leven. En daarvoor moet iedereen verantwoordelijkheid nemen:
oud, jong, scholen, ondernemers, organisaties…
Het Wereldhuis trekt resoluut de kaart van het wereldburgerschap.
We organiseren educatieve en sensibiliserende activiteiten, geven info op maat,
brengen organisaties en mensen samen, ondersteunen initiatieven…
Het Wereldhuis is een plek voor alle wereldburgers.
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WORD
WERELDBURGER
Wereldhuis West-Vlaanderen

GLOBALISERING
IS TWEERICHTINGSVERKEER

DIVERSITEIT
MAAKT ONS STERKER

VREDE
IS MENSENWERK
EVENWICHTIGE
VERDELING
OP WERELDSCHAAL

MONDIALE
BETROKKENHEID
BEGINT BIJ JEZELF

DUURZAME
ONTWIKKELING
VOOR NU EN LATER

BURGERS EN SAMENLEVING
NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID

MENSENRECHTEN
VOOR IEDEREEN, ALTIJD EN OVERAL

Colofon
Deze publicatie werd uitgegeven in opdracht van
de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.
Redactionele coördinatie: Stefan Lannoo en Jan
Dessein, Wereldhuis West-Vlaanderen
Vormgeving en druk: Grafische Dienst, Provincie
West-Vlaanderen
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INSPIRATIEGIDS
REGLEMENT
WERELDBURGERSCHAP
Wereldhuis West-Vlaanderen
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Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden

Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
t 051 26 50 50
e wereldhuis@west-vlaanderen.be
www.facebook.com/wereldhuiswvl
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis

