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PROGRAMMA STARTBIJEENKOMST 

● Welkom en voorstellen organisatie
● De initiatieven
● Programma en voorwaarden

PAUZE

● Training impact meten
● World cafe: blik vooruit richting uitvoering
● Afsluiting en borrel 



Even voorstellen...

● Linda Verboom Grant manager
● Anouska Traast PMEL
● Josje van de Grift Training en community
● Natasja Insing Programma initiator
● ErnstJan Stroes Programma coordinator



Wilde Ganzen

● Gelooft in kracht mensen die in armoede leven 
● Grassroots en community organisaties
● 60 jaar, ~300 concrete, kleinschalige projecten
● Organisatie van PI/4e Pijlers in NL
● Fondsen en partnerschappen
● Partner/Coördinator Frame, Voice, Report!



4de Pijlersteunpunt/11.11.11

● Steunpunt voor 4de Pijlers/PI in Vlaanderen
● 700 aangesloten 4de Pijlers 
● Ondersteuning met vormingen
● Netwerk evenementen
● Associate Frame, Voice, Report!



DE ACTIVITEITEN 



Via Via Tourism Academy (BE)

Dit project brengt wereldwijde verhalen 
van sociaal ondernemende vrouwen in 
toerisme naar België. 

Deze vrouwen verhogen hun inkomen 
en vergroten hun onafhankelijkheid, 
maar versterken ook vaak hun hele 
omgeving en het milieu en zijn 
daarmee een goede spreekbuis over 
gendergelijkheid, SDG 5. 

De verhalen worden specifiek onder de 
aandacht gebracht van reizigers, 
medewerkers in de toeristensector en 
studenten in België. 

Spread the word! 
#womenwithimpact



Stichting Samay (NL)
500.000 trees for Bolivia

Dit multidisciplinaire project focust op 
bewustwording rond het thema 
klimaatverandering, in het bijzonder de 
effecten ervan op Bolivia.

De activiteit bestaat uit het maken van een 
documentaire over klimaatactiviteiten die 
Samay al onderneemt - waterbasins, 
bomenplanten etc - het organiseren van een 
discussieavond een scholenuitwisseling met 
Bolivia (online) en geschreven 
media-activiteiten. 



Fair Trade Eindhoven (NL)

Re made textile
In dit project wordt gebruikt textiel 
ingezameld en verwerkt tot bijvoorbeeld 
tassen, kussens en knuffels die in de 
wereldwinkel worden verkocht. 

Designers en MBO studenten mode worden 
betrokken bij het ontwerp en groepen 
vluchtelingen en vrijwilligers maken de 
producten. 

Tijdens de Global goals en Fair fashion 
weken in de stad wordt zo aandacht 
gevraagd voor een verantwoorde productie 
en consumptie, SDG 12. 



International Sports Alliance & Vice Versa (NL)

She got game

Sport als middel voor empowerment van 
vrouwen – dat is de kern van het project 
van de International Sports Alliance in 
samenwerking met Vice Versa. Doel is 
bewustwording creëren voor de rol van 
vrouwen en sport in buurtontwikkeling.

Verhalen van vrouwelijke sportcoaches 
uit zowel Nederland als bijvoorbeeld 
Kenia, worden gedeeld via mediaplatform 
Vice Versa. 

Daarnaast wordt een themadag 
georganiseerd rond het thema sport en 
buurtontwikkeling – hier en in zuidelijke 
landen.



Humasol (BE)

Het land van morgen
 
In dit project wordt een samenwerking 
getoond rondom een project over 
duurzame technologie of water, tussen 
iemand in het Globale Zuiden en een 
Belgische student. Deze drie online 
afleveringen worden vooral gericht op 
studerende jongeren tussen de 18 en 25 
jaar rondom Leuven en Vlaanderen. 

Omdat de bezoeker zich kan 
identificeren met de Belgische student 
en zijn dilemma’s, zal deze zelf meer 
gaan nadenken over SDG 17 Partnership 
for the Goals. 



Stichting Vrienden van Boukombe (NL)

Africa Week - Oude 
IJsselstreek

Via een week-durend Afrikafestival in de 
omgeving Oude IJsselstreek wil deze 
activiteit aandacht vestigen op 
verschillende SDG’s, in het bijzonder in 
Afrikaanse landen. Tijdens de week 
worden de thema’s onder de aandacht 
gebracht door film, muziek, verhalen, 
discussie. Er worden gasten uit Burundi 
uitgenodigd.

De week is bedoeld voor divers publiek: 
algemeen publiek, scholen, 
landbouworganisaties, vrouwengroepen 
en de gemeente. Daarnaast worden 
thema avonden georganiseerd. 



Steun voor Oudalan & AFOS (NL)

Don’t waste my world

Dit is een interactief lespakket dat op 6 tot 
10 VMBO scholen leerlingen betrekt bij de 
leefomstandigheden van de bevolking in de 
provincie Oudalan in Burkina Faso. 

Thema is de duurzame aanpak van plastic 
afval en de jongeren gaan, geïnspireerd 
door informatie en films uit Burkina Faso, 
gaan zelf een boodschap verspreiden. 

Op deze manier wordt met name gewerkt 
aan SDG 12 een verantwoorde consumptie 
en productie. 



Edukado (BE)

SDG Hackaton

In de Hackaton gaan 150 Vlaamse 
studenten van universiteiten en 
hogescholen aan de slag met het 
bedenken van innovatieve oplossingen 
voor thema’s rond klimaat/migratie en 
gender. En dit in 24 uur tijd. 

Experts vanuit België en partner- 
landen zullen de studenten  inlichten 
over de thema’s, daarna gaan ze aan 
de slag en zullen de ideeën worden 
beoordeeld door een jury. 

De winnaars krijgen middelen om hun 
activiteit te gaan uitwerken. 



Voor je buurt (NL)

Reframing bottom up stories 
from 1% club

Elk jaar faciliteert en coacht de 1% club 
ongeveer 100 Changemakers om geld te 
werven via hun crowdfunding- platform. 

Aankomend jaar gaat de 1% club deze 
changemakers begeleiden met filmpjes en 
coaching om hun projecten aan de SDGs te 
koppelen en de boodschap constructiever 
te framen en stereotype beeldvorming over 
het Zuiden te vermijden. 

Omdat de Changemakers verschillende 
projecten ondersteunen over alle SDGs, 
richt dit project zich op een betere kennis 
van alle doelen. 



Dreamz India Projecten vzw (BE)

The Voice of Anaikatty
Binnen dit project staat het Tweede kans 
onderwijs centraal, en vooral de 
mogelijkheden die deze vorm van 
onderwijs biedt voor Vlaamse en Indiase 
jongeren op een succesvolle toekomst. 

Binnen deze activiteit staan 5 SDG’s 
centraal, die terug zullen komen in de 
productie van een serie korte video’s van 
verhalen van het Anaikatty Rural 
Community College (ARCC).  

De film gaat vooral over kwetsbare 
doelgroepen en wordt gebruikt door 
allerlei partners die met diverse 
doelgroepen werken: de zorg, culturele 
sector en onderwijs.



Tosangana & 
Burundian Women for Peace & Development (NL)

A halt to violence against 
women

In deze activiteit worden 12 gespreks- 
bijeenkomsten en een slotbijeenkomst 
georganiseerd rond gender en 
vrouwenrechten voor vrouwen met een 
migratieachtergrond. 

Er worden twee reportages opgenomen 
in Burundi en Congo die gebruikt 
worden in deze bijeenkomsten en er 
wordt een mediacampagne opgezet. 

Op deze manier wordt gewerkt aan 
SDG 5, gendergelijkheid. 



Global Exploration (NL)   

SDG ambassadors

Stichting Global Exploration biedt 
jongeren de gelegenheid om op 
interculturele stage te gaan in lager- 
middeninkomenslanden. 

De 600 jongeren die gaan, worden 
hierbij voorbereid op hun rol als SDG 
ambassadeur, waarin zij hun directe 
omgeving gaan informeren en 
inspireren over de Global goals en hun 
ervaringen in ontwikkelingslanden. 

Zij krijgen in voorbereiding op hun reis 
training aangeboden op o.a. 
interculturaliteit en de SDG’s. 



SDG charter & VIPbus (NL)

SDG roadshow Netherlands

De SDG bus toert 5 dagen rond in 
Nederland. Lokale ondernemers, scholen 
en bewoners worden met de roadshow op 
een laagdrempelige manier gewezen op de 
urgentie en de kansen en mogelijkheden 
van de SDGs. Er wordt een dialoog 
aangegaan en verbinding gelegd met 
thema’s dichtbij de toekomst van de 
mensen.  

Het motto is Denk mondiaal, handel lokaal. 
Met de bus en de roadshow wordt aandacht 
gevraagd voor alle SDGs en worden 
mensen vooral gestimuleerd om zelf te 
gaan handelen om de SDGs te behalen



Mooss / Stedenband Nicaragua St. Truiden (BE)

IntercambioSO
In het kader van de stedenband 
Nicaragua-Sint Truiden wordt er 
2-jaarlijks een uitwisseling 
georganiseerd voor scholieren.

Deze aanvraag betreft het educatieve 
deel waarbij de kinderen training 
krijgen in verschillende thema’s: 
voorbereiden op de reis, 
interculturaliteit, framing, journalistiek 
etc. 

Ook worden korte journalistieke 
filmpjes gemaakt. 



Melania & Vrouwen van Nu (NL)

Tall stories by strong 
women worldwide

Multimediale campagne in 
samenwerking met vrouwen van Nu. 
De campagne omvat artikelen, filmpjes 
en een minidocumentaire, met name 
van vrouwen uit Oost-afrika en 
Nederland en zijn  bestemd zijn voor 
de achterban van Melania en vrouwen 
van Nu. 

De verhalen gaan over vrouwen die  
een project zijn begonnen en wat de 
impact daarvan is op hen, hun families 
en gemeenschappen. Daarmee is het 
project vooral gericht op SDG 5. 



Wereld-Delen & Chico Latino (BE)

Equator/Evenaar

Equator  is een online platform waar 
kinderen van over de hele wereld 
verhalen kunnen delen en           
uitwisselen over verschillende thema’s. 

Deze activiteit richt zich op SDG 4: 
kwaliteitsonderwijs. Scholen worden 
gestimuleerd om maandelijks gebruik te 
maken van het online platform, en om 
twin- evenaarsklassen met elkaar te 
laten werken aan thema’s gerelateerd 
aan de SDG’s. 



Deventer Wereldstad (NL)

Deventer4
GlobalGoals

In Deventer wordt onderzoek gedaan 
welke SDGs leven in Deventer en 
welke daar van belang zijn. 
Vervolgens worden mensen 
geïnspireerd om met de SDGs aan 
de slag te gaan. 

Dit gebeurt door middel van trailers, 
fotomodellen, een captains of Industry 
Diner en social media. In de loop van 
het programma zal dus pas echt 
duidelijk worden op welke SDGs dit 
project zich voornamelijk richt. 



Riforest (NL)
Permaculture, an opportunity for 
the Rif Mountains of Morocco

Stichting Riforest ondersteunt diverse 
projecten die ecologische en 
economische ontwikkeling in het Rif 
gebied in Marokko ondersteunen. Deze 
activiteit wil aandacht vragen voor de 
mogelijkheden die het gebied biedt op het 
gebied van permacultuur. 

Deze activiteit richt zich op het betrekken 
van de doelgroep Rif – diaspora, 
permaculturisten en geïnformeerde 
burgers , om hen door middel van video 
en discussie te informeren en inspireren. 



 

Sabou (BE)

Vlabou SDGs for 
Children

Op 40 scholen per jaar wordt gewerkt 
aan betrokkenheid bij de SDGs  door 
middel van 5 educatieve en interactieve 
koffers. 

Belangrijk element in deze koffers is het 
SDG prenten leesboek. Dit project richt 
zich op 4-7 jarige kinderen en hun 
ouders en gaat over alle SDGs. 



Nicaragua Komitee Haarlem &
 Stichting Helmond-San Marcos (NL)

Caravana Nicaragua

De Caravana Nicaragua is een 
3-daagse karavaan die 7 steden 
in Nederland aandoet om mensen 
te informeren over de SDG’s en 
politieke situatie in Nicaragua. 

Dit zal gedaan worden door middel 
van voorstellingen van een 
theatergezelschap uit Nicaragua, 
film, debat en richt zich op diverse 
doelgroepen.

Daarnaast is er een media- 
campagne in pers en social media.  



Jeugddienst Globelink (BE)

Globelinks Climate Youth 
Reporters

Een groep jongeren gaat aan de slag 
met de klimaatagenda. Door middel van 
verschillende rapportagevormen krijgen 
zij een eigen idee over het klimaat en de 
mogelijkheden om daar actief iets in te 
verbeteren. 

Ze presenteren hun verhalen op 
verschillende manieren om mensen te 
betrekken bij SDG 11, 12 en 13



- Op welke SDG richt jouw activiteit zich? 
- Wijs je eigen foto aan: wat vertelt dit beeld aan de 

anderen?
- Waar en hoe klinkt jouw stem uit het Zuiden? 
- Welk medium zet jij in en waarom? 

Uitwisseling met Anderen 
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 PROGRAMMA
Zo maar een voorbeeld

https://vimeo.com/292595568 

https://vimeo.com/292595568

https://vimeo.com/292595568
https://vimeo.com/292595568


 PROGRAMMA
De toegenomen betrokkenheid van EU burgers bij de 
realisatie van de duurzame doelen te bevorderen met 
behulp van communicatie activiteiten van een groot 

aantal kleine en middelgrote ontwikkelingsorganisaties.

Duur
2 jaar nog, tot november 2020

Landen/Regio’s

Catalonië
SP

Piëmonte
IT

Denemarken Rhone-Alpes
FR

Finland NederlandVlaanderen
BE



EU burgers betrekken

Frame

Voice

Report

Eerlijk

Echt

Urgent



Experts van Verandering

Leren

Delen

Doen

Training/Vorming

Peer to peer

Jouw activiteit



Vrij om te vragen

● Uitdaging
● Doe
● Oefen
● Experimenteer
● Verbeter



SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
1. Doel overeenkomst
2. Uitvoeringstermijn
3. Financiering & Begroting
4. Verslaglegging & Betaling
5. Aansprakelijkheid
6. Belangenverstrengeling
7. Zichtbaarheid

8. Resultaten & Apparaten 
9. Aanbestedingsprocedures

10. Boekhouding & Controles
11. Eindcontrole
12. Contractbreuk
13. Wijziging
14. Contractgegevens
15. Inwerkingtreding



Doel overeenkomst

JOUW PLAN

JOUW BEGROTING



Uitvoeringstermijn

BETAALPERIODE



Financiering & Begroting

REALISEER BEGROTING INCLUSIEF EVENTUEEL 
MEER BEDRAG



Verslaglegging & Betaling

VIA FORMULIEREN
BETAALVERZOEKEN



Aansprakelijkheid

GEEN AANSPRAKELIJKHEID



BELANGENVERSTRENGELING

VOORKOM DAT DAT GEBEURT



Zichtbaarheid



Gebruik resultaten

WIJ MOGEN LATEN ZIEN WAT JULLIE 
GEMAAKT HEBBEN

APPARATUUR INVULLEN LIJSTJE



Aanbestedingsprocedures

BIJ BEDRAGEN HOGER DAN € 2.500



Boekhouding & Controle

BOEKHOUDEN

TOEGANG

BEWAREN 2026



Eindcontrole

ORIGINEEL OF GECERTIFICEERD



Inhoudelijke rapportage

● Bijdrage aan de 
programmadoelstelling

● Geboekte resultaten
● Leren, delen en netwerken
● Resultaten en activiteiten
● Observaties en reflecties
● Feedback



Financiële rapportage

● Declaratie
● Bonnen bijgevoegd voor alle kosten
● Gecertificeerde kopieën
● Accountantscontrole bij Wilde Ganzen



Rapportage

● Indiening rapportages en 2 producten: 
○ 30 juni 2020 

● Uiterlijke termijn slotbetaling: 
○ 30 augustus 2020 



Addendum

Artikel 2.3 Deze Overeenkomst is 
van kracht totdat de betaling van 
het saldo door Wilde Ganzen is 
verricht en zal in ieder geval 
uiterlijk op 1 december 2019 
worden beëindigd ….. dit dient te 
zijn 1 november 2020.



PAUZE



WORKSHOP METEN VAN RESULTATEN



WAAR STA JIJ?



WAAROM METEN?



Deming cirkel

WAAROM METEN?



VERSCHILLENDE NIVEAU’S

Middelen
(input)

Activiteiten
(activities)

Resultaten
(output)

Verandering
(outcome)

Effecten
(impact)



VERSCHILLENDE NIVEAU’S

https://youtu.be/BhYwa62SMAw

https://youtu.be/BhYwa62SMAw


INVLOEDSFEER

Middelen
(input)

Activiteiten
(activities)

Resultaten
(output)

Verandering
(outcome)

Effecten
(impact)

Controle
-

sfeer

Invloed
-

sfeer

Interesse
-

sfeer



OutcomeEen zichtbare en significante verandering 

in gedrag, relaties, acties, beleid, of 

toepassing van een sociale actor

… en beïnvloed door de projecteigenaar.

SOCIALE 
ACTOR

Individu

Organisatie

Instituut Gemeenschap 
of groep 

Gedrag Relaties

Acties en 
activiteiten

Beleid en 
toepassing

VERANDERIN
G

OUTCOME =



VERSCHIL IN BETROKKENHEID

Leider
s

Co-eigenaar
s

Bijdragers
Sympathisanten
Volgers/Leden

Kijkers/Lezers

Engagement Pyramid



EEN INDICATOR

● Sluit aan bij 
doelstelling en 
gewenste resultaat

● Informatief - geeft 
inzicht in trends

● Tastbaar, concreet

● Motiverend
● Kan je zelf meten
● Opgesteld met 

betrokkenen
● Simpel en herhaalbaar
● Eenduidig



MEETMETHODES

Methoden om informatie te verzamelen.
● Kennisquiz Kahoot
● Evaluaties van activiteiten
● Stellingen
● Tinytools (Kasese)
● Tijdslijnen voor verandering
● Outcome Harvesting
● Most Significant Change
● Participatory Video



EN NU?

1. ErnstJan - 
Restaurant
● A halt to violence 

against women  
● Deventer4GlobalGoal

s 
● Re made textile
● SDG-Caravana
● SDG Roadshow 

Netherlands
● Africa week in the 

Oude IJsselstreek,
● Reframing bottom-up 

stories on 1%Club

2. Josje -
Kleine zaal
● Het land van morgen
● Tall stories by strong 

women worldwide
● 500.000 trees for 

Bolivia
● Spread the word! 

#womenwithimpact
● Permaculture, an 

opportunity for the Rif 
mountains of 
Morocco

● EQUATOR
● She Got Game

3. Natasja - 
Grote zaal 
● The Voice of Anaikatty
● SDG Hackathon
● Globelinks Climate 

Youth Reporters
● IntercambioSO
● SDG ambassadors
● Don't Waste My World!
● VLABOU Sustainability 

Development Goals for 
children



ORGANISATIELEREN



Binnen de eigen organisatie: 
- Proberen & leren
- PMEL 

Organisatieleren 

1. Actie 

2.Reflectie

3. Analyse 
identificatie 

4. 
Planning 
toekomst

Actie 
leer 

cyclus



Waarom leren van organisaties binnen FVR? 

Omdat:
We in een community of practise bezig zijn met dezelfde 
thema’s, doelgroepen en soorten projecten. 

Leren van andere organisaties: hoe?
- Intervisie, peer learning, werkbezoeken, trainingen op 

een bepaald thema, facebookgroep



Triple learning loop

Principe
s

Inzichte
n

Regel
s Gedrag Resulta

ten

  Singel-Loop-Learning
 Double-Loop-Learning 

Triple-Loop-Learning



Training/Vorming

1: Gedragsveranderende communicatie 
& meten deel 2

Antwerpen - di 7 mei - 15.00 - 19.00

2: Values & frames (Mirjam Vossen)
Breda - do 23 mei - 14.00 - 18.00

3: Antwerpen - wo 12 juni - 15.00 - 19.00
4: Breda - di 2 juli - 15.00 - 19.00
5: Extra bijeenkomst: nader in te vullen



● Peercoaching: april - december 2019
● Peer to peer: op eigen initiatief 
● Facebookgroep: 2 rondes
● Slot-seminar: april 2020 



Leerbehoeften vragenlijst

Thema’s:
- Meten van resultaat van je activiteit
- Van betrokkenheid naar gedrag
- Communicatie en media /effectieve campagnes

Vorm:
- Leren van elkaar
- Inspirerende voorbeelden
- Werksessies



WORLD CAFE: BLIK VOORUIT 



Onderwerpen:
1)      Thema SDG’s

2)      Thema Voice – stem uit het Zuiden

3)      Thema Framing & beeldvorming

4)      Thema Effectief gebruik/samenwerken met media  

5)      Thema Doelgroepbenadering en betrokkenheid

Hulpvragen: 
- Welke uitdagingen  voorzie je?
- Wat wil je nog leren?

        WORLD CAFE: BLIK VOORUIT 



AFSLUITING EN VOLGENDE STAPPEN


