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De ontwikkelingssamenwerking
ondergaat grondige veranderingen: eerst waren er de missionarissen, daarna eigenden mensen zich
de technologieën toe en vandaag
stuurt ownership de zaken aan.
In deze context van verandering
is het niet verwonderlijk dat we de
rol van de coöperant in vraag stellen. Eén zekerheid blijft overeind:
de menselijke kwaliteiten van de
coöperant zijn belangrijker dan
zijn technische competenties.
Want de diepste kern van samenwerking is de uitwisseling. Om de
culturele verschillen te kunnen
overstijgen moet die uitwisseling
gebeuren binnen ontmoetingen
die vertrouwen geven en zorgen

voor een goed wederzijds begrip:
de twee sokkels van sterke partnerschappen. En dus, de nieuwe
coöperant: een onafhankelijke
controleur? Met grote openheid
en nieuwsgierigheid? Vertaler van
de werkelijkheid in een taal begrijpbaar voor de Belgen? Voortbrenger van talenten en ideeën?
Coach en bemiddelaar? En
bovendien: als de uitwisseling het
centrale element vormt, waarom
zou die zich dan moeten beperken
tot Noord-Zuid? Wat gezegd van
Zuid-Zuid en Zuid-Noord? De
nieuwe rubriek ‘zuiderse wijsheid’
in n’GO Magazine doet alvast een
stap in die richting.
Veel leesplezier!

“De menselijke kwaliteiten van de
coöperant zijn belangrijker dan
zijn technische competenties.”
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“Heel wat mensen
hebben geen idee
van de enorme
vooruitgang die
de meeste landen
de laatste decennia gemaakt hebben. Of zou het
kunnen dat de
media er nooit
over berichten?”
Hans Rosling,
medestichter van
Gapminder
Voor meer informatie,
bekijk de documentaire
www.gapminder.org

http://www.gapminder.org/videos/dont-panic-the-facts-about-population/

Een andere kijk

Vijfmaal
goed
nieuws!

Hans Rosling, de bekende professor Publieke Gezondheid met zijn
gekleurde grafieken, schenkt ons vijf
goede boodschappen. Kwestie van u
te motiveren om de wereld verder te
veranderen, van dag tot dag…
De grote bevolkingstoename loopt
op zijn einde: sinds de jaren 60 is
het vruchtbaarheidsniveau gedaald
van 5 tot 2,5 kinderen per vrouw.
De ontwikkelde en ontwikkelingswereld bestaan niet meer:

1

2

we hebben vandaag meer categorieën
nodig om landen te groeperen met
zeer verschillende vooruitgangscijfers.
De mensen zijn gezonder: in 50
jaar tijd is onze levensverwachting met tien jaar toegenomen tot
een gemiddelde van 70 jaar.
Meisjes krijgen een betere opvoeding. Dit is echter maar een
eerste stap naar gendergelijkheid.
Het einde van extreme armoede
is de volgende decennia in zicht.

3

4
5
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Over leiders en volgers...
Wanneer je zicht krijgt
op de invloedssferen van
beslissingen, kan je die
beslissingen misschien ook
voorspellen. Of sturen.
Een wiskundige van een
universiteit in Glasgow heeft
een model gemaakt dat
groepsdruk in kaart brengt.
Zijn onderzoek wees uit
dat de macht van vrienden
of lokale leiders bij keuzes
als roken of pesten groot
is zolang er geen indirecte

druk is zoals trends, beleid
en media, maar dat zodra
een thema maatschappelijke
ruchtbaarheid krijgt,
de indirecte druk het
belangrijkste kompas
wordt voor een individu.
The point? Invloedssferen
begrijpen is belangrijk
omdat wereldveranderende
beslissingen over klimaat,
rampen en oorlog
wellicht hetzelfde model
volgen. Mogelijk kan

het model ook ingezet
worden om dergelijke
beslissingen te voorspellen
of te beïnvloeden.
Toekomstmuziek!

Print: Estrada e.a., How Peer
Pressure Shapes Consensus,
Leadership, and Innovations
in Social Groups, Scientific
Reports, 9 oktober 2013.
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radar. fotos van de maand
Silafando

Anders reizen. Dat was
de opzet van Jason Florio
en zijn vrouw, die te voet
de 930 kilometer lange
grens van Gambia hebben afgestapt. Hier geen
cliché-Amerikaan die
opgezette Masaï-beelden
wil schieten. Op de
verschillende etappes van
zijn reis haalt Jason Florio de dorpshoofden in
al hun waardigheid voor
de lens. De Alkalos, zoals
ze genoemd worden, zijn
het onderwerp en niet
het voorwerp van zijn
fotografie. Ze worden
niet in een fotogenieke
houding gezet, maar
mogen zelf kiezen hoe ze
gefotografeerd worden.
Jason en zijn vrouw
herinterpreteren ook het
traditionele schenkingsritueel op een originele
en respectvolle manier:
“Naast de gebruikelijke
kola-noten gaf ik aan de
dorpshoofden een foto
van zichzelf, die ik afgedrukt had met mijn printer op zonneënergie. Voor
velen van hen was dit
de eerste foto die ze van
zichzelf bezaten. Daarom
zijn deze clichés meer dan
zomaar een beeld van de
Alkalos en de ouderen,
het is ook mijn moderne
interpretatie van de traditionele praktijk van de
Silafando.”

n’GO   november - december 2013   5

6   november - december 2013   n’GO

radar.

Eduardo Galeano
journalist en Uruguayaanse schrijver

Google Autocomplete
spreekt waarheid over
vrouwen
Hoe denkt en
spreekt de wereld
over vrouwen? Even
aan Google vragen,
dacht UN Women…
De organisatie heeft een sterke campagne
gelanceerd die de vinger legt op de wereldwijde
problematiek van seksisme. Ze gebruiken de
automatische suggesties van Google wanneer je
de eerste woorden in de zoekmachine typt. De
verschillende affiches tonen populaire uitspraken
over vrouwen, wijdverspreid over het Web. Niet
in elk land genereert Google exact dezelfde
woorden, maar de boodschap is duidelijk, toch…?

© www.unwomen.org

De opgang van cultural
creatives is niet meer te
stuiten. Deze grote, wereldwijde socio-culturele
groep is voorvechter om
een maatschappelijke
bocht te nemen en ecologische waarden en persoonlijke ontwikkeling
in ons leven op te nemen.
Een recente Belgische studie in België heeft het over
de uitdagingen van de
cultural creatives. De enquête leidt tot een conclusie, of eerder een voorstel:
waardeer opnieuw het
vrouwelijke in de mens en
in de maatschappij. Want
je kan er niet naast kijken:
“We hebben ons beetje
bij beetje laten opslokken
door zogenaamd mannelijke waarden: competitie,
tastbare kortetermijnresultaten, altijd meer, altijd
sneller… Het mannelijke
bezet nu alle domeinen
van ons gemeenschappelijk leven: economie,
financiën, politiek, geneeskunde, opvoeding, …
En deze dominantie heeft
zich ook in elke man en
vrouw genesteld.”
Op weg naar een andere
wereld is het wellicht tijd
dat we de weegschaal in
evenwicht brengen…
De maatschappij, maar
evenzeer individuen,
hebben er veel bij te
winnen. Afwachten of de
grootste macho’s de pil
zullen slikken…

© BERNARDO PÉREZ, 2008

Cultural
Creatives

“Ik geloof niet in liefdadigheid.
Ik geloof in solidariteit. Liefdadigheid is mij te verticaal.
Ze gaat van hoog naar laag.
Solidariteit is horizontaal. Ze
respecteert de andere. Ik heb
veel te leren van de andere.”
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radar.

© AYANA JACKSON

Black Madonna

Met Black Madonna zet Ayana Jackson vraagtekens bij de tendens van sterren om kinderen uit
Afrika of Azië te adopteren.
Door de roddelpers
te imiteren pakt ze
de interpretaties van
de lezers aan: Welke
rol spelen onze a
priori’s over ras en
gender wanneer we
adoptie door celebrities
beoordelen? De cover

hiernaast (van het
Engelse weekblad
Reveal) heeft niets
ongewoons voor de
roddelpers. Een ster
(Madonna) die een
goede daad stelt (een
kind adopteren): een
duidelijke boodschap

die bovendien de
uitgeverskassa doet
rinkelen. Maar juichen
we een zwarte moeder
met een blank kind even
hard toe...?
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portret.

Olivier
De
Schutter
“Ontwikkeling is je lot zelf
kunnen kiezen.”

Als zoon van een diplomaat, voortreffelijk
student, uitmuntend jurist en professor
was Olivier De Schutter voorbestemd voor
een gouden carrière. Uiteindelijk besloot hij
zich toe te leggen op de mensenrechten.
“Mijn geprivilegieerde achtergrond
verplicht me om me nuttig te maken voor
de samenleving.”

E

en overtuiging bijt zich in je vast. Vooral
als ze gekleurd is door filantropie. Olivier
De Schutter vormt geen uitzondering op
die regel: hij is er vast van overtuigd dat
mensenrechten levensnoodzakelijk zijn
om sociale verandering te ruggensteunen. Hij blijft
erop hameren: “De mensenrechten geven ethische bekommernissen een juridisch fundament. Ze vormen
een speerpunt in de strijd om een betere wereld en
zijn een efficiënt hulpmiddel om de situatie van de
meest weerlozen te erkennen en te verbeteren.”

Tijd voor verandering

Van kleins af aan kwam Olivier De Schutter in contact met de soms harde werkelijkheid van het Zuiden. Hij bracht zijn schooltijd door in India, SaoediArabië en Rwanda, afhankelijk van waar zijn vader
als ambassadeur heen gestuurd werd. “Ik heb een
bevoorrechte kindertijd genoten. Tot op de dag van
vandaag voel ik me daar schuldig om. Als je ziet welke
onvoorstelbare kloof er gaapt tussen de spilzucht van
het Westen en de schamele levensomstandigheden van
veel families over de hele wereld… Gewoon schandalig.
Heel jong al wist ik dat ik een bijdrage wilde leveren
aan een rechtvaardigere wereld. Het was een leerrijke periode, ook en vooral door het vele verhuizen.
Als je van het ene land plots naar het andere wordt
overgeplaatst, verplicht dat je om je perspectief bij te
stellen. Ik leerde dus al snel om mijn begrip van de
verschillende culturen waarin ik was opgegroeid te
relativeren.”

biografie
1968





Geboren in Brussel

1991

Sluit zijn briljante
studieparcours af
met een Master in de
Rechten in Harvard

1998

Haalt zijn
doctoraatstitel

Sinds 1992

Professor Europees
recht en Mensenrechten aan de UCL

 2004-08

Secretaris-generaal
van de Internationale
Federatie voor de
Mensenrechten



Sinds 2005

Gastprofessor
aan o.a. de
Columbia University
en Paris II

Sinds 2008

Speciale VN-gezant
voor het Recht op
Voeding

getuigenis

Professor economie aan
de UCL en onderzoekster aan het FNRS

© Janceluch - Fotolia

het advies

« Wat ik enorm waardeer bij Olivier
De Schutter is zijn scherpzinnigheid,
gecombineerd met zijn radicale engagement. Hij is tegelijkertijd een intellectueel met een heldere analyse en
een geëngageerd burger. Die combinatie is des te waardevoller in een politiek klimaat waarin keuzes gemaakt
moeten worden. Hij kreeg de moeilijke taak om Jean Ziegler op te volgen, een man met een uitgesproken
mening die de provocatie niet schuwde. Ik was blij om te zien dat hij op
zijn manier ook een radicale weg
heeft ingeslagen. Het is eveneens zijn verdienste dat hij een transdisciplinaire aanpak heeft geïntroduceerd, in alle betekenissen van het
woord. Enerzijds omdat hij, zo onderlegd als hij is op zijn eigen gebied, toch openstaat voor inbreng uit andere domeinen van de wetenschappen. Anderzijds omdat hij als intellectueel toch oor heeft voor
de actoren op het terrein. Ik bewonder hem en ben hem erg dankbaar: iemand die zijn mond durft open te trekken, zijn nek uitsteekt
en niet te beroerd is om zijn handen vuil te maken is voor andere intellectuelen en geëngageerde burgers een drijfveer om vooral door te
gaan. Zeker als zijn argumenten zo overtuigend zijn! »

© Olivier De Schutter

Isabelle
Cassiers,
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Welk advies geeft u aan mensen die
zich willen inzetten in de wereld van de
internationale solidariteit?
De wereld van de ontwikkelingssamenwerking lijkt er een van goedbedoelende barmhartige Samaritanen, maar laat je daar niet door
misleiden. Het gaat erom de mensen zelf de macht te geven, de tijd te
nemen om naar hen te luisteren, hen de plaats te geven die ze verdienen.
In mijn aanpak staat empowerment centraal – dat is heel wat anders dan
humanitarisme en liefdadigheid. Empowerment is niet altijd de gemakkelijkste weg, want je moet de beperkingen van je eigen kennis leren
aanvaarden, maar het is wel de enige weg als je echt een stap in de goede
richting wilt zetten.

Die drang om zich nuttig te maken, gecombineerd
met zijn grote relativeringsvermogen, zorgen er al
snel voor dat Olivier De Schutter de successen aan
elkaar rijgt. Achtereenvolgens – vaak ook tegelijkertijd – neemt hij functies op aan verschillende universiteiten, zetelt hij in verschillende commissies van
experts, schrijft hij rapporten en artikels, hoofdstukken en hele boeken… Hij weet van geen ophouden.
Sinds 2008 mag hij de baan van speciale gezant van
de VN aan zijn al goed gevulde cv toevoegen. “Als
je je bezighoudt met het recht op voedsel, kun je niet
anders dan de vraag stellen waarom er honger en armoede is in de wereld. Het geeft me de kans om de
vinger te leggen op structurele problemen die verklaren
waarom sommige regio’s nog onderontwikkeld zijn. De
crisis van 2008, waaruit we overigens nog veel lessen
te trekken hebben, heeft de grenzen van het huidige
systeem pijnlijk aan het licht gebracht. Maar de crisis
heeft ons in ieder geval wakker geschud: er moet iets
veranderen!”
Hoewel we nog een ontzettend lange weg te gaan hebben, worden de eerste tekenen van die verandering gelukkig al zichtbaar. “Als je het huidige systeem meteen
volledig wilt hertekenen, bestaat het gevaar dat je de
eerste concrete hervormingen steeds maar uitstelt. Ik
denk dat je moet durven inzetten op lokaal verankerde
microprojecten, zoals we die her en der zien ontstaan.
In veel Europese steden verenigen buurtbewoners zich
in comités die nadenken over hun ecologische voetafdruk en hem actief proberen te verlagen, die manieren
bedenken om diversiteit positief uit te spelen… Die veelheid aan lokale initiatieven zal, stukje bij beetje, het
bestaande systeem op zijn kop zetten.”

Lokale dynamiek

Ook in het Zuiden zie je dezelfde dynamiek. “Ik ben
veel bezig met landbouw. Natuurlijk hoor je overal dat
het hele model van de agro-industrie grondig herzien
moet worden, omdat het een allesbehalve duurzame
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portret.
manier van werken inhoudt, waar bovendien ook
slechts enkelingen profijt uit halen. Maar de agroindustrie zal niet van vandaag op morgen verdwijnen. De oplossing moet komen van initiatieven op
kleinere schaal. Als ik agro-ecologische projecten zie
die het ecosysteem respecteren, de bodem verrijken,
de boeren onafhankelijk maken van meststoffen en
bestrijdingsmiddelen, geeft dat me hoop, hoe klein de
bewerkte oppervlakte ook is. Zelfs op lokaal niveau zijn
er bemoedigende vaststellingen. Kleine producenten
zijn vandaag beter georganiseerd dan tien jaar geleden. Ze wegen op bepaalde beslissingen en hun invloed
zal in de toekomst alleen maar groter worden.”
De verandering wordt ook zichtbaar in de houding
tegenover ontwikkelingshulp. Olivier De Schutter ondervindt steeds vaker twijfel bij potentiële partners uit
het Zuiden. “Ik kom vaak in contact met organisaties
van boeren die een voorstel tot modernisering van hun
landbouwmethodes hebben gekregen, maar die hun
bedenkingen hebben bij de daarmee samenhangende
mechanisering, import van zaden, afhankelijkheid van
marktprincipes… Het is hoog tijd dat we ons realiseren
dat onze ideeën over vooruitgang niet noodzakelijk de
enige juiste zijn. We vertrekken vanuit een te beperkte,
economische logica. Voor veel landbouwers is de aarde
niet zomaar een economisch werkinstrument en staat
werken niet zomaar gelijk aan produceren. Die mensen
zijn er zich van bewust dat ze een bepaalde bestaanswijze en bepaalde sociale functies in ere houden en
doorgeven. Ik heb op het terrein meer geleerd dan ik
ooit in boeken had kunnen lezen. Mijn ogen zijn er
opengegaan voor de al te rationele en technische manier
waarop we de landbouw ondersteunen.”

Een nieuw soort kennis

Om een antwoord te kunnen bieden op de grote uitdagingen van onze tijd, moeten we anders tegen het
gegeven ‘kennis’ gaan aankijken, vindt Olivier De
Schutter. “We moeten af van onze technocratische tunnelvisie, van het monopolie van de experts die voor een
hele bevolking beslissen. Alleen een democratische kennisopbouw zal uitkomst kunnen bieden. Zo niet blijven
we fantastische projecten op papier uittekenen, die totaal niet aangepast zijn aan de werkelijke context. De
experts zullen dus over hun vooroordelen heen moeten
stappen. En we moeten onze ideeën over governance
herzien. In het vraagstuk van de duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld, wordt het belang van governance, de
sociale pijler van het drieluik, schromelijk onderschat.
Niet alleen zijn de genomen maatregelen niet bindend,
de bevolking wordt bovendien niet voldoende gehoord.
Om doordachte keuzes te kunnen maken, is de betrokkenheid van de bevolking essentieel.
Governance is fundamenteel voor het welslagen van
onze projecten, idealiter in een participatieve, betrokken, beter geïnformeerde en efficiëntere vorm. Ik werk
mee aan het onderzoek rond reflexieve governance (zie
kader p. 10), die gebaseerd is op levenslang leren. Het
gaat erom je op zo’n manier te organiseren dat demo-

cratie meer wordt dan alleen stemmen. Een passieve
kiezer wordt dan een burger die zich bewust is van
zijn plaats in de samenleving en van de verantwoordelijkheden die hij kan nemen. De instellingen moeten
aandacht hebben voor de levensomstandigheden van
iedere burger, hun eigen werking in vraag durven stellen en oplossingen durven herformuleren. Het nemen
van beslissingen wordt een collectieve aangelegenheid.”
Olivier De Schutter geeft blijk van een pragmatische
en lucide geest. Zijn engagement en zijn intellectuele
creativiteit leverden hem de Franqui-prijs op, de officieuze Belgische Nobelprijs. Hij werd beloond voor
zijn werk rond de internationale mensenrechten, de
Europese integratieproblematiek en governance.
“Hij is tegelijkertijd intellectueel, pedagoog, professor, onderzoeker, man van de actie en voorvechter
van ethische verandering – precies wat onze moderne
maatschappij het meest nodig heeft”, zo verwoordde
de voorzitter van de Franqui-stichting het tijdens de
uitreiking van de prijs, eerder dit jaar. Het is de eerste
van ongetwijfeld talrijke bekroningen.

Keuzevrijheid

Uiteindelijk zijn alle bezigheden van Olivier De
Schutter, hoe verschillend ze ook zijn, terug te voe-

getuigenis
Jean-Jacques
Grodent,

Verantwoordelijke
informatieverstrekking
bij SOS Honger België
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« Dankzij zijn diplomatieke ingesteldheid en tactische intelligentie is
hij erin geslaagd om de juiste vragen
te stellen en om alle actoren in het
recht op voedsel samen te brengen,
zowel op regionaal als op nationaal
en internationaal niveau. Ik vraag
me soms af hoe hij, ondanks de beperkte middelen die zijn mandaat
hem ter beschikking stelt, zoveel
mensen op zo’n verstandige manier
weet aan te spreken. Hij praat met
iedereen, luistert, en vertaalt ieders
bezorgdheden in een politieke agenda die de individuele verwachtingen overstijgt. Hij heeft het debat
naar een hoger niveau getild door zijn synthetische kwaliteiten, ervoor gezorgd dat het dichter bij de complexe werkelijkheid is komen
te staan en paralellen blootgelegd met andere thema’s (ecologie, economie, gender, voeding...). Hij heeft alle actoren de stem gegeven die
ze gezien het belang van de kwestie verdienen. Burgerorganisaties
nemen hun petje voor hem af, omdat hij het recht op voedsel een
stevige duw in de rug heeft gegeven. »

© Olivier De Schutter

reflexieve governance

ren op eenzelfde grond. Ze dragen stuk voor stuk
bij tot een wereld die duurzamer, verantwoordelijker, hoogstwaarschijnlijk redelijker en humaner is.
“Ontwikkeling is de vrijheid hebben om te kiezen hoe
je je leven leidt. Dat is geen kwantitatief gegeven, en
het betekent ook niet dat je opeenvolgende etappes op
een lineaire manier moet afwerken. Iedere gemeenschap moet kunnen kiezen welke maatschappij ze wil
uitbouwen, onafhankelijk van de omstandigheden en
druk van buitenaf. Vandaag hebben de meeste gemeenschappen dat recht niet.”
“De kwestie van de keuzevrijheid stelt zich overal ter
wereld. Als je die definitie van ontwikkeling aanhoudt,
zie je dat ook de zogenaamd rijke landen nog een lange
weg af te leggen hebben. De ongebreidelde economische groei heeft geen oog voor ecologische noden, verarmt sociale relaties en dwingt ons in het keurslijf van
de consumptiemaatschappij. Veel mensen moeten met
spijt in het hart inzien dat ze niet het leven kunnen
kiezen dat hen het gelukkigst zou maken. We moeten
dringend werk maken van een levenswijze die meer
voldoening schenkt. Het roer omgooien is voor het
Noorden even heilzaam als voor het Zuiden.”
RENAUD DEWORST

Governance is de naam die gegeven
wordt aan alle middelen waarover
individuen, organisaties en de privésector beschikken om samen hun
gemeenschappelijke zaken te beheren. Als governance democratisch
wordt en zichzelf in vraag durft te
stellen, kan ze reflexief worden, vertelt Christine Brabant, professor en
onderzoekster schooladministratie aan de UQAT (Universiteit van
Québec). “Het is een democratisch
en dus sociaal leerproces. Publieke
Instellingen moeten zich aanpassen, verschillende gezichtspunten bij elkaar brengen, maar ook alle betrokkenen motiveren om een actieve rol op te nemen. De civiele
maatschappij moet collectief in actie durven komen. In
Canada bestaan er al nieuwe structuren van publieksbevraging en participatie, zoals bij instanties die zich bezighouden met voedselveiligheid of een geïntegreerd beheer
van water en publieke bossen. Reflexiviteit betekent twee
dingen: enerzijds gaat het om reflectie als een actieve
daad, de eigen werking in vraag durven stellen om tot
een vernieuwd begrip van je doelen te komen. Anderzijds
gaat het om reflectie als weerspiegeling: bepaalde externe
actoren van een structuur kunnen op de tekortkomingen
en beperkingen wijzen, zodat men er iets kan aan doen.
Het doel van reflexieve governance is om de afstand te
verkleinen tussen de vooropgestelde maatregelen en hun
praktische toepassing op het terrein. Dankzij de betrokkenheid van een grote groep mensen vergroot de kans op
slagen, omdat de beslissing mede in hun handen gelegd
wordt en rekening houdt met ieders specifieke situatie. Het
is een vorm van coregulering. De theorie over reflexieve
governance balanceert momenteel tussen experiment en
modelvorming... Een fascinerende materie dus, die geen
moment stilstaat! »
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ontwikkelen?
samenwerken?
delegeren?
uitwisselen?
De oude missionaris is niet meer. Op enkele laatste Mohi
kanen na. Wat niet wil zeggen dat het Noorden zijn hulp
legioenen tot boven de kreeftskeerkring teruggetrokken
heeft. België heeft vandaag meer dan duizend coöperanten
op Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse bodem.
Wat hebben zij te bieden binnen een ontwikkelingsdis
cours waarin responsabilisering steeds belangrijker wordt?
Een reflectie over de ontwikkelingswerker 2.0. En verder…
Sylvie Walraevens
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Over de zin en onzin van
coöperanten in het Zuiden.
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Expertisediaspora
De Belgisch Technische Coöperatie (BTC), uitvoerder van de Belgische bilaterale ontwikkelingssamenwerking, stelt in het Zuiden 272 expats tewerk
(waaronder 70 Junior Assistenten). Dit bonte gezelschap van verschillende nationaliteiten telt ook een
toenemend aantal expats uit het Zuiden zelf. Krista
Verstraelen, directeur Human Resources bij BTC:
“Bij elke aanwerving wordt zorgvuldig bekeken welke
ervaring of competentie nodig is. We willen het grote
aantal expats graag afbouwen en het Zuiden zijn eigen
lot in handen geven. Enkel wanneer de technische kennis of internationale ervaring ter plaatse niet aanwezig
is, gaan we op zoek naar een buitenlandse kandidaat.
In de praktijk is de kans om die expertise lokaal te
vinden echter klein en vaak hebben we niet de tijd
om lokale werkkrachten eerst op te leiden. Maar het
probleem ligt ook elders. Landen als België hebben een

© Design - Fotolia

inds de jaren 1980 buigt de
ontwikkelingssector zich herhaaldelijk
over de zin en onzin van een fysieke
Noordelijke aanwezigheid in het
Zuiden. Wat draagt een coöperant bij
tot de ontwikkeling van een gemeenschap dat niet
door lokale krachten kan aangebracht worden?
Nog steeds geloven tal van coöperanten dat een
geslaagd project het directe resultaat is van hun eigen
interventie. En zien locals het potentieel van hun
eigen kunnen niet. Maar de interesse voor een nieuw
ontwikkelingsparadigma groeit: een model waarin
lokale kennis en gebruiken gevaloriseerd worden
en collectieve oplossingen de voorkeur hebben. Het
falen van ontwikkelingssamenwerking komt immers
grotendeels voort uit de premisse dat ‘wat hier werkt,
ook daar zal werken’. Die visie geeft een te groot
gewicht aan expertise en competentie. Ze onderschat
dat de realiteit oneindig veel complexer is dan wat
technisch te vatten is en dat de menselijke interactie
het slagen van een project of programma bepaalt.
Moeten Westerse landen of ngo’s zich wel wagen in
dat kluwen van menselijke relaties, dat zonder de
culturele kloof zo al complex genoeg is? Als omgang,
respect en wederzijds begrip zoveel bepalender
zijn dan technische competentie, waarom laten we
ontwikkeling dan niet over aan lokale krachten,
die tenminste al niet de culturele of psychologische
drempel over moeten?
Krista Verstraeten

grote reputatie opgebouwd in publieke gezondheid.
Velen volgen hier een opleiding om daarna idealiter
terug te keren naar hun lokale gemeenschap. Dat zou
echte capaciteitsopbouw zijn. Wereldwijd is er echter
een grote ‘expertisediaspora’ ontstaan: hoogopgeleiden
die niet terugkeren omdat ze hier in betere omstandigheden kunnen werken en leven. Slechts een kleine
minderheid van bijvoorbeeld Congolese dokters keert
terug. Kunnen we het hen verwijten? Verwachten we
van hen een groter idealisme dan van onszelf?”
“Soms is lokaal personeel een veel betere keuze, vooral
in moeilijke landen zoals Mali of Niger, waar cultuur
en veiligheid een hindernis vormen om de verafgelegen
bevolking te bereiken. Die barrières willen we vermijden door nationale staf op te leiden en aan te werven,
maar die geschikte lokale krachten zijn achteraf vaak
niet geneigd om naar een afgelegen streek te trekken;
zij blijven liever in de grote steden, waar het comfort
hoger is.”

Willen vissen

Gautier Brygo

Gautier Brygo, Franse coöperant voor Echos Communication in Marokko, erkent dit probleem.
“Vorming of capaciteitsversterking heeft enkel zin
als mensen echt gemotiveerd zijn om hun eigen
streek te ontwikkelen en bijvoorbeeld de grond van
hun ouders over te nemen en te optimaliseren. Vele
goedgevormde locals, die door expats in het kader van
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“Moeten Westerse landen of ngo’s zich
wel wagen in dat kluwen van menselijke
relaties, dat zonder de culturele kloof zo al
complex genoeg is?”
een project opgeleid werden, zijn na afloop de wijde
wereld ingetrokken. Projecten blijven zielloos achter.
Ik pleit ervoor dat we mensen geen vissen geven, ze
ook niet leren vissen, maar een volgende stap zetten:
een bewustzijn en diepe motivatie bijbrengen voor het
vissen. Mensen moeten vorming niet enkel aangrijpen
om hun cv op te smukken, maar kunnen een grote
bijdrage leveren als verankerde actor van een lokale
ontwikkeling. Grote ontwikkelingsorganisaties zoeken
steeds naar nieuwe bezigheden, maar hun activiteit
wordt zelden gelinkt aan de motivatie van mensen.
Net hetzelfde gebeurt met investeringen van Westerse
bedrijven in het Zuiden.”
Ook Serge Beel, verantwoordelijke Zuidwerking
bij 11.11.11 stelt vast dat het Westen vaak klaagt dat
overzeese overheden een zwak beleid voeren, maar
zich niet realiseert dat we misschien zelf hebben
bijgedragen tot die verzwakking van nationale
structuren. “Door lokale mensen naar onze eigen
hulpstructuren te lokken hebben we vele landen leeggezogen. Braindrain is op lange termijn voor fragiele
landen een nefaste dynamiek.”

Koudwatervrees

Dat de BTC in heel wat projecten werkgever blijft,
baart Krista Verstraelen zorgen. Ze stelt bij de
lokale partners veel koudwatervrees vast om zelf
verantwoordelijkheid op te nemen. “De mutual accountability van de Verklaring van Parijs krijgt maar
traag handen en voeten, al is er wel een evolutie. Maar
niet enkel het ontbreken van geschikte lokale profielen
of de aarzeling van het Zuiden zet een rem op een
evolutie naar meer lokaal personeel. Recruteren van
buitenlanders wordt ook bemoeilijkt door de complexiteit van het Belgische systeem, dat niet geschikt is voor
een vlotte internationale recrutering.”

Het Juniorprogramma
van BTC: de menselijke
factor primeert
BTC organiseert sinds 2006
een Juniorprogramma dat gemotiveerde kandidaten jonger
dan dertig met een diploma
een tweejarig werkcontract
in het Zuiden aanbiedt. Niet
zomaar, want enkel wie de
uitgebreide infocyclus doorloopt en een stevig pakket
persoonlijke kwaliteiten bezit
kan hopen op een selectie. Het
programma dient als springplank voor jongeren die door
de toenemende vraag naar
ervaring geen toegang krijgen
tot ontwikkelingssamenwerking. Zij krijgen een professionele vorming op het terrein
en verwerven ervaring die ze

Volgens Gautier Brygo is het hele systeem verlamd
door een starre visie op ontwikkeling en samenwerking. “Het is een systeem van afhankelijkheid, van
noden en hulp, donorschap en voorwaarden. Er zijn
zelfs mensen die leven bij gratie van dit onevenwicht,
zoals bepaalde consultants of leveranciers van technisch materiaal. Maar ook de Zuidelijke partners
zitten gevangen in dat systeem en in de generaties
oude overtuiging dat competentie, rijkdom en geluk
Westerse privileges zijn en dat het Zuiden zijn problemen niet alleen kan oplossen. In dit kluwen kan
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Kooien openen

later kunnen inzetten binnen
ontwikkelingssamenwerking
of elders. BTC zoekt naar open
jongeren die de eigen cultuur
in vraag kunnen stellen, zin
voor teamwerk tonen, getuigen
van respect en empathie, zin
voor diplomatie hebben en bij
conflict een passende houding
kunnen aannemen. De reacties
zijn verbluffend positief. Een
gelijkaardig programma voor
jongeren in het Zuiden is er
helaas niet. De BTC wil wel
graag samenwerken met lokale
programma’s rond jongerenjobs. In Rwanda kwam zo’n
samenwerking succesvol van
de grond.
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de coöperant een heel zinvolle rol vervullen. Hij kan
de kooi van het ‘niet capabel zijn’ openen, mensen
stimuleren. Als buitenstaander heeft hij hiervoor
de legitimiteit; zonder hem blijft alles bij het oude.
Barrières openen en mensen doen geloven dat ze zelf
de oplossing hebben vergt geen bijzondere technische
competenties, maar veel savoir-être.”

Véronique Wemaere

© tntdesigns - Fotolia

“We moeten mensen
geen vissen geven, ze
ook niet leren vissen,
maar een diepe
motivatie bijbrengen
voor het vissen”

Controle: tussen
participatie en neutraliteit

Als we dus investeren in opleiding en mensen stimuleren om hun kennis in te zetten voor hun lokale
gemeenschap, is de kous dan af? Is de aanwezigheid
van Westerse coöperanten dan niet langer relevant?
Serge Beel meent van niet. “Ontwikkelingssamenwerking gebeurt met publieke middelen. Transparantie
en verantwoording zijn dan ook bijzonder belangrijk
voor de geloofwaardigheid van de sector. Maar dat wil
niet zeggen dat die controle op een autoritaire wijze
moet verlopen. Een coöperant heeft er alle baat bij om
rond het financiële aspect een gezonde communicatie
op te bouwen en participatief te werken. Instrumenten
aanreiken die de transparantie vergemakkelijken
kunnen een vorm van capaciteitsversterking zijn,
op voorwaarde dat de partner deze werkwijze zelf
positief percipieert. Menselijke relaties zijn in deze
van bijzonder groot belang.”
Ook volgens Krista Verstraelen kunnen we niet om
de obligate controle van geïnvesteerde middelen
heen: “Ons financiële systeem is ontworpen voor
onze Westerse context en is loodzwaar, met alle
formaliteiten en beperkingen van hier. De reden voor
een externe controle is niet de betrouwbaarheid van
internationale of de onbetrouwbaarheid van nationale
werkkrachten, maar het feit dat controle enkel geloofwaardig uitgevoerd kan worden door iemand met een
onafhankelijke pet op, zonder banden ter plaatse. Zo’n
internationale controleur kan een grotere neutraliteit

behouden dan wie ter plaatse leeft en voortdurend
benaderd wordt. Die druk kan bijzonder groot zijn.”

Ontwikkeling zonder expats

Maar het ontwikkelingslandschap is veelkleurig.
De Belgische ngo Solidarité Socialiste heeft rond
de vraag naar zin en onzin van coöperanten een
eigenzinnige positie ingenomen. Sinds 2008 stuurt de
ngo niet langer expats naar het Zuiden. Een kwestie
van responsabilisering en doorgedreven ownership,
zegt directeur Veronique Wemaere. “Die beslissing is
langzaam gerijpt. Toen het ontwikkelingswerk minder
technisch werd en het accent verschoof naar capaciteitsversterking, werden onze ‘klassieke’ expats voor
taan coördinatoren, die administratieve en materiële
hulp boden en de opvolging verzekerden. Eind jaren
1990 voerden we in overleg met onze partners een
verdere decentralisatie door omdat die partners door
hun sociale verankering meer begrip van hun context
en dus legitimiteit hadden om aan de werkelijke noden van hun gemeenschap te kunnen beantwoorden.
Slechts in enkele landen bleef nog een representant
actief. De partners werden de centrale actoren, die met
de gedelegeerde fondsen microprojecten van lokale gemeenschappen financierden. Een gemeenschappelijk
kader en regels, overlegd en regelmatig geëvalueerd
door alle partners in de verschillende landen, werd
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Daniel Blais,
Liaison Officer
voor WestAfrika (Oxfam
Solidariteit)
“Echte wederkerigheid
vergt jaren”

de basis van onze samenwerking. Uiteindelijk konden
ook de nog resterende administratieve functies van de
vertegenwoordigingskantoren perfect door de partners
zelf uitgevoerd worden, temeer omdat de nieuwe informatietechnologieën een snelle communicatie en dus
een reële nabijheid toelaten. Het SolSoc-programma
dat in 2008 door de DGD werd goedgekeurd bevatte
geen expatfuncties meer.”
“De risico’s van een zo ver doorgedreven vorm van
responsabilisering worden beperkt doordat elk land
in netwerkverband opereert. Bovendien bevordert
de uitwisseling van kennis en ervaring het collectieve
leren. Dit is de basis van onze benadering en we hebben dit principe nog verder concreet uitgewerkt door
met een budget onder de noemer ‘andere vormen van
zending’ te werken, waarmee we personeel sturen van
het Zuiden naar het Zuiden, van het Noorden naar het
Zuiden en van het Zuiden naar het Noorden.”
“Er bestaat een zeer nauwe samenwerking tussen de
partners van eenzelfde land, die het programma op
collegiale wijze beheren en opvolgen. Op internationaal niveau worden de grote modaliteiten van het
partnerschap met SolSoc en de grote strategische
lijnen besproken en goedgekeurd door alle partners.
Onze samenwerking blijft heel sterk. Vele van onze
medewerkers bevinden zich herhaaldelijk op het
terrein om capaciteitsversterking, lobby of de nodige

« Ik werk reeds 20 jaar in het Zuiden, waarvan
14 jaar in Burkina Faso. Oxfam heeft een Zuidwerking maar ook een belangrijke Noordwerking.
Daarom verwacht ze dat de liaison officer een
goed begrip heeft van de Belgische en Europese
strategische standpunten, om zo de link tussen
haar Zuid- en Noordprogramma te maken en het
debat in het Noorden te kunnen voeden. Door de
jaren heen heb ik geleerd dat het samenwerken
met lokale medewerkers een grote compromisbereidheid vraagt van beide partijen. Omdat
het bureau in Burkina Faso gevestigd is, moet ik
mij aanpassen aan de lokale culturele en sociale
context. Een team van lokale mensen leiden vergt
een aanpassing tegenover de Westerse normen.
Maar omdat de lokale medewerkers voor een
Belgische ngo werken met een noordluik vragen
we ook van hen stappen in onze richting. Ze
werken immers voor een buitenlandse organisatie
met een eigen visie, geschiedenis en waarden.
Daarin ligt nu juist de rijkdom: de interactie
tussen beide culturen doet ons evolueren als we
naar de andere luisteren. Er worden ook andere
manieren van doen binnengebracht die ons uit het
eigen beperkte referentiekader halen.
Los van mijn specifieke functie heeft mijn
jarenlange ervaring ter plaatse een toegevoegde
waarde voor mijn interculturele relaties. Wie
sporadisch het continent bezoekt mist de banden
die ontstaan door het dagelijkse contact en
begrijpt niet hoe de zaken echt lopen. Hij zal zich
luisterend opstellen en durft zich uit respect of
angst om brokken te maken niet kritisch uit te
laten. En dat is de juiste houding. Hij kan gemanipuleerd worden, beseft het, maar moet laten
betijen want hij kent de codes niet en heeft moeite
om het niet uitgesprokene te ontcijferen.. Door
een langdurig verblijf verwerf je kennis, begrip,
een betrouwbaar netwerk en legitimiteit die je
geloofwaardig maken en waardoor je de zaken
kan zeggen zoals je ze echt bedoelt. Dan wordt
de uitwisseling interessant: als ieder zijn sociaalculturele eigenheid kan inbrengen en alle facades
zijn weggevallen. Vanaf dan kan de expat, die niet
langer als blanke, maar als collega of vriend wordt
beschouwd, ongehoord gedrag of een gebrek aan
kennis op een juiste manier aankaarten. Pas na 14
jaar begin ik een zekere kennis te hebben van het
echte leven en denken hier. Hoe kan een relatie
van op afstand dit evenaren? »
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en verplichte controle uit te voeren. Hoewel sommige
partners aanvankelijk ongerust reageerden op de
beslissing om geen expats meer te sturen, reageren ze
nu unaniem positief. De resultaten van onze deelname
aan de internationale Keystone-enquête wijzen op
algemene tevredenheid over de kwaliteit van de communicatie en de partnerrelatie.”

Maskerade

Gautier Brygo ziet geen heil in een ontwikkelingssamenwerking op afstand, zonder mensen ter plaatse.
“Lokale partners financieren en vervolgens op basis
van vertrouwen werken functioneert niet zonder dat je
eerst een sterke relatie opbouwt op het terrein. Met een
Marokkaanse partner werk je niet op dezelfde wijze als
in Brussel. De slechte gewoonten uit het oude ontwikkelingswerk zouden razendsnel naar boven komen:
men zou een mooie maskerade ophangen telkens de
Noordelijke partner om nieuws zou vragen. Alles is
hier gepolitiseerd en die manier van werken moet je
leren, ter plaatse. Fysiek menselijk contact en nabijheid maken het verschil. Niet in de eerste plaats om
controle uit te oefenen; het past volledig in een nieuw
ontwikkelingsparadigma dat de menselijke relaties
priviligieert.”

Extravagante expat

De kwaliteit van de relatie, daarmee staat of valt de
legitimiteit van de coöperant. Gautier Brygo is zich
sterk bewust van de impact van zijn levenswijze op
die relatie en op het welslagen van de samenwerking.
“Ik ben anders dan hen en zal dat altijd blijven, maar
elke expat kan kleine inspanningen leveren die geen
afbreuk doen aan zijn identiteit. Ik woon niet in
een expatwijk, niet in een villa met zwembad; mijn
kinderen volgen Marokkaans (privé)onderwijs; ik
winkel waar de gemiddelde Marokkaan winkelt en
neem niet deel aan extravagante activiteiten waar de
gewone inwoner alleen maar van droomt. Dat is een
kwestie van geloofwaardigheid. Als er geen verband
is tussen je engagement en je levenskeuzes bevestig je
het onevenwicht, het ‘malentendu bien entendu’: we
zijn het met elkaar eens omdat we partners zijn, maar
tussen de lijnen door krioelt het van de misverstanden.
Er moet iets indigène zitten in de coöperant, hij moet ín
het land zijn en ín de activiteit. Niet voor een bepaalde
tijd in een luchtbel met meer middelen dan hij ooit in
het Noorden had.”

Missionaris

Onvermijdelijk komt ons dan het profiel van de
oude missionaris voor ogen: aanwezig en betrokken met zijn hele zijn, een leven lang. Hij deed geen
job, geen ontwikkelingssamenwerking. Het was een
levenswerk. Niet dat we dat oude model moeten
kopiëren, en doetjes waren ze zeker niet allemaal,
maar misschien moeten we bepaalde aspecten toch
niet zomaar overboord gooien. Serge Beel stoort zich
aan de carrièrehouding van sommige coöperanten:
een missie als extra ervaring op het cv. “Professionalisering is natuurlijk belangrijk, maar engagement is
nog essentiëler. Van de oude missionaris weerhoudt ik
graag zijn engagement, maar de status of autoriteit die
van sommigen uitging, hoort niet langer thuis in een
nieuwe ontwikkelingssamenwerking. De houding van
de coöperant maakt of kraakt de samenwerking. Voor
onze specifieke opdracht, namelijk de versterking van
de civiele maatschappij, zijn de menselijke kwaliteiten
van de coöperant belangrijker dan de technische competenties. Voeling hebben met de plaatselijke cultuur,
lokale processen en overlegvormen begrijpen, de taal
spreken, weten hoe relaties functioneren en veel geduld
zijn onmisbare kwaliteiten.”

“Een expat sturen naar het Zuiden
om te leren is niet absurd”
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Yasmina El Alaoui,
wijkhuisverantwoordelijke (MJCA)
in Ouagadougou, Burkina Faso
“We gooien het oude paradigma om”
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« Anno 2013 zijn er nog steeds Westerlingen die met de beste bedoelingen, maar vanuit
medelijden en met weinig kennis van de lokale cultuur een eigen project in Afrika uit de grond
stampen. Daarom wil ik graag een bijdrage leveren tot een nieuwe visie op ontwikkeling. We
hebben een bouwproject opgestart om de activiteiten van ons wijkcentrum en van andere
lokale actoren beter te huisvesten. Ik wil daar ook een pedagogisch centrum in onderbrengen
om vrijwilligers uit het Noorden via uitwisseling, vorming en stage in te wijden in een ontwikkelingsmodel dat uitgaat van volstrekte wederkerigheid. We gooien het oude paradigma om:
mensen uit het Noorden leren van het Zuiden hoe op een relevante manier aan ontwikkeling
wordt gedaan. Ook het Zuiden moet de oude stereotypen afzweren en geloven in zijn eigen
kunnen. Ontwikkelingssamenwerking moet vertrekken van ieders potentieel. Ik ben ervan
overtuigd dat dat een vruchtbaardere voedingsbodem is voor ontwikkeling dan mislukking. »

Expat als doorgeefluik

Er zijn duizend-en-één noodgedwongen of praktische redenen om de aanwezigheid van Westerse
coöperanten in het Zuiden te rechtvaardigen. Toch
moet de coöperant niet zomaar als een noodzakelijk
kwaad worden weggezet, als een blanke werkkracht
‘bij gebrek aan geschikte locals’. Een Westerse aanwezigheid in het Zuiden levert wel degelijk een intrinsieke positieve bijdrage aan de Noord-Zuidrelatie.
Serge Beel: “11.11.11 draagt bij tot de versterking van
de civiele maatschappij, van politieke processen en
basisorganisaties in het Zuiden. Wij treden als civiele
maatschappij van het Noorden in wisselwerking met
de civiele maatschappijen uit het Zuiden. De informatie uit het Zuiden helpt ons om hier sterkere dossiers te kunnen uitwerken om zowel de Belgische als
Zuidelijke overheden onder druk te kunnen zetten om
veranderingen door te voeren. Expats zijn daarbij een
soort doorgeefluik; zij verzekeren met hun informatie
dat wij hier goed werk kunnen leveren. Dat ze uit het
Noorden komen maakt hen niet competenter, maar
ze hebben meer voeling met de Belgische manier van
denken en kunnen empathisch informatie aanleveren.
De vertaalslag van het Zuidverhaal in een Noordelijke
context is essentieel voor ons sensibiliseringswerk in
het Noorden.”
“Anderzijds faciliteren de coöperanten ook de netwerking voor het Zuiden. Zij kunnen bijvoorbeeld toegang
verlenen tot de ambassade of andere opportuniteiten
aangrijpen om de link te leggen tussen het partnerwerk
en de Belgische steun. Wie op het terrein verkeert ziet

ook de opportuniteiten; dat wordt niet ondervangen
door een sporadisch bezoek.”

Lessen uit het Zuiden

Serge Beel

Maar het verhaal gaat dieper. Ligt de echte zin van
een fysieke Westerse aanwezigheid in het Zuiden
niet in de waarde van de menselijke uitwisseling
op zich? Hier raken we aan de belangrijke notie
van reciprociteit. We staan nog zo weinig open
voor een ontwikkeling die niets te maken heeft
met het lenigen van de hoogste noden. Ook op
het vlak van savoir-être ligt een onontgonnen
ontwikkelingsdomein, waarvoor het Zuiden heel
wat in de aanbieding heeft. Een diepgewortelde
voeling met het mens-zijn én het bovenmenselijke, bijzondere wijsheid inzake rechtvaardigheid,
bemiddelingstechnieken, zelfs vergeten maar
efficiënte landbouwtechnieken, … Het Noorden
kan veel leren van het Zuiden en dat is meer dan
zomaar een positief neveneffect. Uiteraard is de
Zuiderse expertise in specifieke domeinen beperkt,
maar een expat sturen naar het Zuiden om te leren
is niet absurd. De idee dat zij óns nodig hebben
is nog bijzonder hardnekkig. Ons systeem is nog
niet rijp voor een ommezwaai, maar hier en daar
staan mensen op die de bakens uitzetten voor een
nieuw paradigma. Zelfs als – in een ideale wereld –
ontwikkelingshulp gebaseerd op het lenigen van
basisnoden uitdooft, blijft een fysieke uitwisseling
van mensen belangrijk, omwille van de rijkdom die uit de menselijke relatie voortspruit.
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hoe pak je het aan… ownership bevorderen

De oplossing
zit in je hoofd

Ownership kan je niet opleggen. Ze ontstaat door een
coöperatieve ingesteldheid, verspreidt zich via relaties en
is de vrucht van gelijkwaardigheid. Ons gedrag is er de
uiteindelijke getuige van… Maar of je het nu wil of niet,
het brein doorspekt onze sociale omgang met
elementen uit onze cultuur en ons verleden.
Daarover gaan de artikels “Hoe pak je het
aan”: De bestaande interactie tussen brein en
gedrag beter leren begrijpen en managen.

G

eef een man
een vis en hij
heeft eten voor
één dag, leer
hem vissen
en hij heeft eten voor zijn hele
leven”, zei Confucius. Deze
bekende spreuk raakt de kern van
ownership. Maar wat leer je eruit?
Ownership beperkt zich niet tot
kennisoverdracht zoals die gebeurt
in Westerse scholen. Rationeel
weten we dit. Voor de OESO-landen
ligt de verantwoordelijkheid voor
ontwikkeling bij de partnerlanden
en is ontwikkelingshulp slechts een
aanvulling op de nationale inspanningen.
De Verklaring van Parijs dringt aan op
ownership, dat de basis vormt voor een efficiënte
hulp die het leiderschap, de coördinatie, dialoog
en interactie met alle actoren in ontwikkeling
versterkt. Meer dan met overdracht van technieken
en technologie heeft ownership vooral te maken
met de relatie tussen personen. En de kwaliteit
van deze relatie hangt heel sterk af van het
gedrag van individuen. Bij de ngo’s bestaat er
eensgezindheid over het belang van gedrag,
maar in de enquête van Echos Communication

uit 2012 wijzen de meeste deelnemers op een
gebrek aan instrumenten en methodes. Dit is wat
wij de “kloof van de aanpak” noemen. Daarom
hebben we de rubriek “Hoe pak je het aan” in het
leven geroepen. Ze probeert antwoord te geven
op een eenvoudige maar essentiële vraag binnen
ontwikkelingssamenwerking: hoe kan ik de
kwaliteit van mijn relatie met de andere verbeteren?

Wil je de relatie veranderen,
verander dan zelf

Twee cijfers uit de enquête trokken onze aandacht:
31% van de ondervraagden zien de relatie met
de partners in het Zuiden als belangrijkste
hindernis in de samenwerking en geven als
reden de moeilijke communicatie, het gebrek
aan wederzijdse kennis, de culturele barrière
of een slechte roldefiniëring. Slechts 3% van de
ngo’s in het Noorden leggen de oorzaak van het
probleem bij zichzelf… Verbazingwekkend,
maar ook begrijpelijk. In ons
artikel “Wanneer je zienswijze
je verblindt”, hadden we het al
over dit thema: we zijn allemaal
gevangenen van ons eigen
wereldbeeld. We hebben allemaal
de neiging om de oorzaak van
een kink in de samenwerking

L’intelligence du stress
J. Fradin, M. Maalberse,
L. Gaspar, C. Lefrançois & F. Le Moullec ,
Editions Eyrolles,
Paris (2008)

Les Thérapies Comportementales et Cognitives
Jean Cottraux , Editions
Masson, Paris (2004)

bij de andere te leggen, omdat we toch ons best
doen en met diploma’s of ervaring toch de juiste
bekwaamheden hebben. Dit is heel menselijk.
In een relatie zijn er echter altijd (minstens) twee
hoofdrolspelers. Er is nooit één die al het gewicht
van de relatie draagt. Iedereen is verantwoordelijk
voor twee dingen: voor de verbale of non-verbale
boodschappen die hij uitstuurt en voor de manier
waarop hij de boodschappen van de zender
ontvangt. Als er in dit tweeledige systeem een
communicatieprobleem opduikt, een culturele
barrière bijvoorbeeld, pak je het probleem beter
bij de wortel aan. Systeemspecialisten zullen je
uitleggen dat je om een systeem te veranderen
best één van de elementen verandert. Wel, op een
van deze elementen hebt je directe invloed: jezelf.
Daarom stelt de rubriek “Hoe pak je het aan” tools
voor die bedoeld zijn voor één persoon in relatie
tot zichzelf. Het goede nieuws is dat iedereen van
ons de mogelijkheden heeft om uit onaangename
situaties te geraken. Er is geen fataliteit in het spel.
Het slechte nieuws is dat jij alleen je eigen toestand
kan veranderen: het heeft geen zin om een externe
persoon in te schakelen, want we zijn alleen als
kapitein op onze boot.

De magische driehoek

Why behavior change
is hard - and why you
should keep trying
Harvard Womens
Health Watch,
Mars 2012.

In de cognitieve gedragstherapie (CGT) vormen
gedachten, gedrag en emotie een driehoek. Ze
zijn nauw met elkaar verbonden en vormen de
drie zijden van een proces. Het volstaat aan een
van de polen iets te veranderen om de andere te
wijzigen. Als we ons in een rustige (emotionele)
toestand bevinden, is onze gedachtegang
coherenter – of rationeler – en vertonen we
navenant gedrag. Maar dat verandert als we
stress ondervinden: we worden overvallen door
irrationele gedachten en gaan dan ook ongepast
reageren. Op een missie wordt dat cash betaald.
Stel je voor dat je door de burgemeester van
een klein dorp wordt uitgenodigd. Je kent de
culturele codes of gebruiken niet. Dit gebrek
aan controle over de situatie bezorgt je stress.
Er razen irrationele gedachten door je hoofd:
je moet een goede indruk nalaten en gedraagt
je stijfjes of je beeldt je scenario’s in waarin je
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Meer weten
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onvoldoende aandacht schenkt aan je gastheer
of tegen het protocol zondigt (hoewel je het toch
goed kende!)… genoeg om de deuren voor jouw
project te sluiten. Diezelfde stress is nochtans je
bondgenoot (zie kader). Daarom besteden we er
ook zoveel aandacht aan in de artikels “Hoe pak je
het aan”: om je te helpen de stress te ontmaskeren
en eraan te ontsnappen in dagdagelijkse situaties,
vooral als je op missie bent en het niet loopt
zoals het “zou moeten”. Ik zet de woorden tussen
aanhalingstekens, want het gaat hier over een
perceptie: hoe kan je ook weten, op duizenden
kilometers van je normale omgeving, hoe de
dingen “zouden moeten” verlopen? Is er maar
één goede manier van doen? Je aanvoelen is een
reflectie van vroegere ervaringen. Ze vormen je
referentiekader waar je de dingen die je meemaakt
aan afmeet, de mensen die je ontmoet, het
gedrag en de houding die je bij mensen vaststelt.
Je gaat ernaar handelen. Neem bijvoorbeeld het

“Stress laat je zien dat je
intellegentie niet overeenstemt
met je gedrag.”
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Waarom zoveel
nadruk leggen op
stress ?
Omdat stress even schadelijk is voor het brein
als fysieke pijn voor het lichaam: het is een
indicator voor een functiestoornis.
Gedachten, gedrag en emotie vormen
een driehoek. Het volstaat aan een
van de polen iets te veranderen om de
andere te wijzigen.

tijdsbesef. In het Westen wordt de tijd gekenmerkt door
snelheid, efficiëntie en precisie… Automatisch gaan deze
tendensen zich doorzetten in projecten die door ngo’s uit
het Noorden worden geleid. Ben je zeker dat je geen stress
voelt wanneer de zaken niet zo snel gaan als ze “zouden”
moeten gaan, als een project vertraging oploopt door “een
gebrek aan efficiëntie bij de locals”? Als deze stress zich
uit in onbewust gedrag (zie n’GO 2,3,4), kan dat negatieve
gevolgen hebben voor een relatie. Een slecht humeur kan
alle samenwerking verzuren door een te agressief gebaar
of een gebrek aan empathie. Als je door een emotionele
overinvestering in efficiëntie te veel druk uitoefent, breng
je de relatie uit evenwicht. Hoeveel ownership blijft er dan
nog over?

Een gelijkwaardige houding

De rubriek “Hoe pak je het aan” wil ook de aandacht
vestigen op bepaalde valstrikken zoals het gebrek aan
nieuwsgierigheid. Als je je eigen manier van kennis
verwerven wil overzetten in een andere cultuur, zonder
enige nieuwsgierigheid, door alleen maar toe te passen wat
je hebt geleerd, zet je een domper op het ownership. De
partners worden herleid tot uitvoerders van jouw kennis.
Soms zit je vast aan een bepaald beeld uit je kindertijd dat
je die “mensen in nood” moet gaan helpen. Je bevestigt
hiermee echter het heldenpostuur. Voor jou roept dit niet
meteen iets negatiefs op, maar lokale mensen kunnen dit
opvatten als een bevestiging van hun slachtofferrol. Bij
elke dominante hoort immers een onderworpene. Dat
kan in slechte aarde vallen bij het “slachtoffer”, die zich
mogelijk opwindt of niet meewerkt zoals verwacht. De

Uit talrijke werken die sinds het einde van de jaren
1980 zijn uitgegeven blijkt dat stress een intern
alarmsignaal is, dat getuigt van onaangepaste strategieën in bepaalde situaties. In het dagelijks leven
gebruiken we twee verschillende geestestoestanden
naargelang de situatie waarin we verkeren.
• Als we ons bevinden in een eenvoudige en
bekende situatie (conform aan onze gewoonten
en denkbeelden), gebruiken we een mentale
modus die weinig aandacht of concentratie vergt
en die een reactie opvist uit reeds verworven
vaardigheden. We voelen ons er zeker bij en
lijken de situatie onder controle te hebben. Dit is
de automatische modus.
• Als het brein in een complexere en ongekende
situatie terechtkomt, waarvoor onze bekende
formules niet meer volstaan of een andere
oplossing nodig is, volstaat de eerste modus
niet meer. Er wordt geswitcht naar een andere
mentale modus die je creativiteit en je vermogen
om kritisch te denken aanspreekt. Dit is de
adaptieve modus.
Het systeem berust op onze perceptie van een
ervaring. Hoewel die perceptie betrouwbaar
lijkt, is ze dat niet altijd. Soms wordt een
complexe situatie ervaren als eenvoudig en
bekend. De hersenen schakelen dan niet over
van de eerste naar de tweede modus. Op dat
moment stuurt de prefrontale neocortex, bron
van de adaptieve modus, een alarmsignaal
uit: stress. Stress laat je zien dat je intellegentie
niet overeenstemt met je gedrag.
Wanneer je stress ondervindt in een sociale situatie
(tenzij je natuurlijk in levensgevaar bent), neem
dan een eenvoudige houding aan. Vraag je af: “Wat
ontgaat me hier in deze situatie? Wat heb ik niet
gezien, niet begrepen”? Dit helpt om je adaptieve
modus te activeren…
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overtuiging dat ons economisch model van groei
en welvaart het enige is dat de wereld vooruit kan
helpen, is nog diepgeworteld. Het gevoel dat we tot
de “goede cultuur” behoren kan ons woorden doen
gebruiken die bij de lokale bevolking in het verkeerde
keelgat schieten (zoals, om maar één te noemen, het
woord “ontwikkeling”). We slepen ook een heleboel
vooroordelen mee die misschien ongewild zijn, maar
naar boven komen in onze levensstijl, onze kijk op
vooruitgang, onze kennis of ons cartesiaanse denken…
Die vooroordelen brengen stress met zich mee want
in het diepste van ons brein weten we wel dat deze
eenduidige en verstarde manier van kijken niet kan.
We hebben evenveel van hen te leren als zij van ons.
Ownership kan alleen maar tot stand komen binnen
een uitwisseling van twee kanten. Juist in de andere
culturen en gebruiken zit er stof voor ownership.

De weg van Socrates

Jezelf beter begrijpen is ook de andere beter begrijpen.
Stress wordt in verschillende talen en culturen op
dezelfde manier uitgedrukt. Ze is gelinkt aan de
werking van het menselijk brein en op dat vlak zijn
we allemaal gelijk uitgerust. Wat belangrijk is, is zich
openstellen voor wat verschillend is. Enige afstand
nemen van je eigen denkbeelden om tot het besluit te
komen dat ze niet zo universeel zijn als gedacht. Stel
jezelf open voor de codes, waarden, overtuigingen van
mensen die je ontmoet. Als je dan toevallig dingen
kan leren aan de andere, denk dan aan deze spreuk,
populair onder pedagogen: “Als je Jan Latijn wil
leren, moet je Jan eerst leren kennen!” En Jan maakt
fouten als hij leert, met vallen en opstaan, maar hij
komt er sterker uit. We hebben allemaal leren lopen.
Een socratische houding aannemen werkt in bijna
alle gevallen: vraag en luister. Aanvaard om eens
niet beluisterd te worden. Laat Jan op zijn manier
leren. Zo kom je het snelst tot ownership. Beter
nog, interculturele wederkerigheid nodigt uit tot
nieuwsgierighied naar wat Jan je te leren heeft… Die
stap zetten we vaak nog te weinig. Nochtans…
PATRICK COLLIGNON

Dit artikel werd geschreven
in samenwerking met het INC
www.neurocognitivism.com

Hoe pak je het aan…
De thema’s die in de rubiek “Hoe pak je het aan”
worden aangesneden gaan over de essentie in de
verhoudingen tussen mensen. Door de link te leggen
met mechanismen in de hersenen en het gedrag,
helpt elk thema je uit een stresssituatie die door een
automatische reactie of een onaangepast instinct
wordt veroorzaakt. De artikels helpen je de onmisbare
sereniteit terug te vinden die een echte, open en
menselijke uitwisseling met anderen toelaat.
Het thema “linken tussen de mechanismen
in het brein en het gedrag”.
• Kwaliteit van beslissingen en cerebrale territoria zijn
met elkaar verbonden. Hoe weet je wie er beslist in je
hoofd? (n’Go 8)
Het thema “stress”, om onze eigen reacties
en die van de anderen beter te kunnen ontcijferen
en managen
• Hij irriteert mij! (n’GO 1)
• Pffft. Hoe pak je moedeloosheid aan? (n’GO 2)
• Snel, de uitgang! Hoe geef je zekerheid
bij stress of angst? (n’GO 3)
• Kalmte». Hoe pak je woede aan? (n’GO 4)
Het thema “automatische modus vs. adaptieve
modus”. Afstand nemen van je eigen zienswijze
en terug nieuwsgierig worden… en sereen (dus
zonder stress)
• Weg, die taboes! Hoe managen met zin
voor realisme? (n’GO 5)
• Je hersenen: speel ermee! Hoe verander je…
mentale modi? (n’GO 9)
• Hoeveel is je sociale imago je waard?
Hoe bevrijd je je van je sociale imago? (n’GO 11)
• Wanneer je zienswijze je verblindt. Hoe bekijk je
de zaken van op afstand? (n’GO 12)
• Zonder oogkleppen zie je beter! Hoe aanvaard je
de realiteit? (n’GO 13)
• Nieuwsgierigheid als tegengif voor routine. Hoe pak
je routine en nieuwsgierigheid aan? (n’GO 14)
Het thema “machtsverhoudingen”, om de
instinctieve positioneringen tussen mensen
beter te begrijpen
• Koud bloed. Hoe omgaan met dominantie? (n’GO 6)
• Respect en nog eens respect. Hoe pak je
onderdanigheid aan? (n’GO 7)
Het thema “emotionele hyperinvestering”, om
diegene te begrijpen voor wie het nooit genoeg is
• Hypermotivatie? Opgepast… Hoe pak je een
hypertoegewijde collega aan? (n’GO 10)

n’GO   november - december 2013   25

© Sebastian Duda - Fotolia

zuiderse wijsheid.

Wat kunnen
we leren van
het Zuiden?
Geen enkel continent of samenleving
heeft het monopolie op goede ideeën
of goede praktijken. Om het positief te
zeggen: we kunnen allemaal leren van
elkaar. Genoeg reden voor n'GO om een
nieuwe rubriek te starten met methoden
en technieken van elders die ook voor ons
nuttig kunnen zijn wanneer we antwoorden
zoeken op onze eigen uitdagingen.

D

e eekhoorn kan niet kruipen als een
slang. De haas vlucht weg terwijl de
schildpad en de egel in hun schulp
kruipen. Diezelfde diversiteit vind
je ook bij de mensen. Hou op met
afkeuren van al wat anders is dan jou. Een menselijke samenleving kan maar perfect worden als ze
gebruik maakt van haar diverse vormen van activiteit en de talrijke vormen van geluk laat ontluiken.” Deze les in bescheidenheid werd ons reeds
een eeuw geleden aangeboden door André Gide
in Nouvelles Nourritures. Laten we op ontdekking
gaan naar een wereld waarin diversiteit een bron
van inspiratie is, in alle wederkerigheid. Laten we
onze horizons opentrekken om nieuwe zienswijzen te ontdekken. Laten we niet langer weerstand
bieden aan de verleiding en invloed van andere
manieren van doen.
De eerste etappe van onze zoektocht naar ‘zuiderse
wijsheid’ gaat van Santos in Brazilië naar Amsterdam in Nederland. Het Instituto Elos, opgericht
door vijf Braziliaanse architectuurstudenten, breekt
sinds het einde van de jaren 1990 een lans voor
communautaire actie. Met een ludieke en participatieve methode, gebaseerd op het Oasis-spel, heeft
de organisatie het ontstaan van talrijke ontwikkelingsprojecten in de wijk omkaderd. In 2010 werd
een Nederlandse tak opgericht onder de naam Elos
Nederland.
RENAUD DEWORST
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Rodrigo Rubido Alonso,
Medestichter van het
Instituto Elos
“Als ze de zekerheid hebben dat er
een echte verandering zal plaatsvinden en dat ze niet meer zullen
lijden, staan ze open om te leren.”
« We waren een groep van vijf studenten
aan de faculteit Architectuur. We leerden er
de technische en artistieke aspecten van het
bouwen, maar er werd ons niet bijgebracht
hoe we projecten moesten opstarten die
beantwoorden aan de wensen en noden van
de mensen. We zijn dus in een paar wijken
in de favela's gaan rondwandelen om de
mensen te ontmoeten en hun manier van
leven beter te begrijpen. Onze filosofie begint bij het aangaan van relaties. We waren
verrast dat de mensen veel meer wisten dan
wij dachten. Elke gemeenschap viel terug op haar eigen hulpbronnen,
talenten en een redelijk duidelijke visie over hoe ze hun levensomstandigheden wilden verbeteren.
Het enige wat ontbrak was een strategie om hen te overtuigen om zichzelf voor die verandering te engageren. Vaak wensen mensen een beter
leven, maar ze willen er niet blindelings voor vechten. Ze zijn bang dat
ze zullen tegengehouden worden door politici, slachtoffer zullen worden
van een jaloerse buur of gewoon geen middelen hebben. Als ze de zekerheid hebben dat er een echte verandering zal plaatsvinden en dat ze niet
meer zullen lijden, staan ze open om zelf iets te ondernemen. Vandaar
het idee om het op een speelse manier aan te pakken en zo de hele gemeenschap rond een project te verenigen. Een eerste positieve ervaring,
ook al lijkt die misschien onbelangrijk, geeft de groep vertrouwen,
creëert nieuwe banden en motiveert de mensen om verder te gaan.
De filosofie van Elos is gebaseerd op zeven speloefeningen die de
mensen uitnodigen om het anders te doen. Door actief op zoek te gaan
naar de positieve hulpbronnen van de gemeenschap formuleren ze
een droom, voeren ze die uit en laten ze zich erdoor inspireren om nog
andere dromen te realiseren. De bedoeling is om met een kleine actie te
starten en vervolgens steeds ambitieuzer te worden. In 1999 hebben we
de gemeenschap van Dique Da Vila Gilda in de achterbuurt van Santos
bezocht. In enkele dagen tijd hebben ze een huisje gebouwd, simpel en
bescheiden, om er een kindertuin in onder te brengen. Een jaar later
hebben ze ons gecontacteerd om hen te helpen de plannen te tekenen
voor een nieuw gebouw dat viermaal groter was. Ze hadden geld gespaard en het nodige materiaal verzameld. In dit nieuwe centrum worden ook avondlessen gegeven, is er op zaterdag een medisch centrum
en op zondag culturele activiteiten. Daarna, in 2009, hebben ze de bouw
van een cultureel centrum met studio's en muziek- en theaterklassen
afgewerkt. God weet waar dat gaat eindigen! Natuurlijk wil ieder mens
in een betere wereld leven. Maar wij willen meer! Door het Oasis-spel te
verspreiden willen wij zelf bijdragen tot die betere wereld. »

De etappes
van het
Oasis-spel
Waarneming

1
Affectie

2

3

Droom

Door op zoek te gaan
naar de sterke kanten
van een gemeenschap, haar hulpbronnen en potentieel, leg je de basis van
een geslaagd project.
Onder andere door
te luisteren stimuleer je de menselijke relaties en het
wederzijds respect,
twee essentiële aandrijvers van collectieve actie.
De droom is de
uitdrukking van de
drijfveren van ieder
mens. Hoe ambitieuzer de droom,
hoe meer kansen hij
maakt om door het
geheel gedragen te
worden.

Meer info?
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www.institutoelos.org
www.elosnederland.nl

Niels Koldewijn, initiatiefnemer van Elos Nederland
“Binnen de tien minuten ondervinden
en begrijpen mensen hoe belangrijk
het is om samen beslissingen te nemen en naar de anderen te luisteren.”

4

Zorg

Mirakel

5

6

7

Viering

Reevolutie

De keuze moet vallen
op het project dat het
sterkst aansluit bij de
verwachtingen. Vooruitgang boeken en tegelijk zorg dragen voor
iedere betrokkene, dat
is de grote uitdaging.
Elos ziet al een klein
mirakel in het feit
op zich dat een actie
vorm krijgt dankzij
de kwaliteiten van
een groep die haar
eigen hulpbronnen
aanspreekt en in een
collectieve geest haar
gemeenschappelijke
droom verwezenlijkt.
Na de inspanning de
beloning! Na de uitvoering van het project
wordt een vergadering
georganiseerd om de
bijdrage van iedereen
en het uiteindelijke resultaat te bewonderen.
Elke prestatie is het
begin van een andere
actie, van een nieuwe
uitdaging om een
betere toekomst
dichterbij te brengen.

« Ik heb het Oasis-spel in 2009 leren kennen
op reis in Santos. Ze vertelden mij over
hun bottom-up-benadering om ownership
te creëren bij de inwoners van stedelijke
buurten. Met z'n tienen zijn we naar Brazilië
getrokken om die aanpak uit te testen. En de
klik was er! Toen we terugkeerden daagde
Elos ons uit om de methode ook in Nederland uit te proberen. Een eerste poging
was meteen succesvol en kort nadien stond
Elos Nederland op de sporen. Oasis is een
ludieke, grappige en interactieve manier om
de werkelijkheid te veranderen. Door middel van een spel laten we
ownership, leadership, samenhorigheid en motivatie rijpen. Zo gooit
bijvoorbeeld één persoon een bolletje draad naar iemand in de groep,
die gooit het weer verder naar een ander en zo verder. Op het einde
verbindt de draad elke persoon met alle anderen en vormen ze een
hecht netwerk. Daarna laten we pennen hangen aan verschillende
knopen in het net en moet de groep een aantal opdrachten met die
pennen trachten uit te voeren. Binnen de tien minuten ondervinden
en begrijpen de deelnemers hoe belangrijk het is om samen beslissingen te nemen en naar de anderen te luisteren. Ze ontdekken dat ze in
staat zijn om samen iets te bereiken. Wat een tijdswinst!
Het lijkt onbetekenend, maar spelen scheppen een geruststellend en
vriendelijk kader. Dat is echter geen doel op zich. Het is de bedoeling om uit die simulaties lessen te trekken voor actie. Het is een
springplank naar de werkelijkheid. Wie voor het eerst de zeven fasen
doormaakt, moet rekening houden met twee tot zeven dagen om een
concreet en zichtbaar resultaat te boeken dat de vrucht is van ieders
bijdrage. Je weet wel nooit op voorhand wat dat resultaat zal zijn. Dat
is nu net het fascinerende voor een facilitator, maar eerder angstaanjagend voor de autoriteiten die we graag bij bepaalde projecten willen
betrekken. Het maakt het niet altijd gemakkelijk om mensen te overtuigen. Omdat we een positief uitgangspunt hebben, denken sommigen dat we de problemen uit de weg gaan. Een ander probleem is dat
sommige spelen aan onze culturele context aangepast moeten worden.
In Brazilië omhelzen mensen elkaar gemakkelijker, fysiek contact
deert hen niet. In Nederland, waar de handdruk de norm is, vervang
je de omhelzingen beter door een vriendschappelijke schouderklop
om mensen niet af te schrikken.
We hebben de ambitie een steeds grotere sociale impact te realiseren.
De methode is verbazingwekkend efficiënt om een gevoel van samenhorigheid op te bouwen en om snel kleine projecten uit te voeren. We
moeten nu zien of de dingen gaan evolueren naar steeds grotere
acties en bekijken hoe we die kunnen begeleiden. »
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Open forum:
openheid
en toenadering

Een vergadering op het werk die twee dagen duurt en maar over
één thema gaat… Dat belooft! Het is nochtans de manier waarop
Open Forum werkt. “Mensen krijgen de toestemming om zich vrij
te bewegen, creatief en verantwoordelijk te zijn… en het werkt!”

oorsprong

C
Het verhaal wil dat
een deelnemer aan
een seminarie van
Harrison Owen in de
Verenigde Staten hem
toevertrouwde dat de
leerrijkste momenten
tijdens de koffiepauze
hadden plaatsgevonden:
netwerken, ideeën
uitwisselen, oplossingen
voorstellen…
Harrison Owen, auteur,
consultant en fotograaf,
probeerde daarna
herhaaldelijk een
even positief kader te
scheppen als tijdens een
koffiepauze. Daarom
zegt hij de Open Space
Technology eerder te
hebben ontdekt dan
uitgevonden.

ollectieve intelligentie wordt steeds
meer toegepast binnen organisaties
van allerlei slag. Het is een perfect
hernieuwbare bron van informatie
en bovendien gratis. Je moet
natuurlijk wel de eerste stap durven zetten om er
de vruchten van te plukken. “Bij de organisatie van
een werk of een evenement (opleiding, denksessie,
seminarie, ...) zijn controle over de deelnemers
en verplichting om mee te werken gewoonlijk de
leidende principes. Meestal zijn we erg bang van
‘ontsporingen’ of uitingen van anarchisme. Deze
soort pedagogie brengt weinig op en vraagt veel
energie van iedereen: controle voor de organisatoren,
moeite of verzet voor de deelnemers”, verduidelijkt
Marine Simon, facilitator en lesgever in collectieve
intelligentie. “De tools van collectieve intelligentie,
en in het bijzonder Open Forum, zijn gebaseerd
op autorisatie en niet op beperking. Ze creëren
een aangename sfeer die de aanwezige energieën
opwekt, valoriseert en optimaliseert.”

Zelforganisatie

Het basisprincipe van Open Forum is eenvoudig:
een groep mensen verzamelt zich rond één vraag.
“Die vraag moet tegelijk mobiliserend en ambitieus
zijn. Bijvoorbeeld, ‘Wat kunnen we samen doen
om de school van morgen te ontwerpen?’ voor een
groep schooldirecteurs of ‘Hoe kan ik mijn bedrijf
duurzamer maken?’ voor bedrijfsmanagers. Vanuit
die vraag organiseert alles zichzelf. Wie wil kan
een thema voor een workshop voorstellen en al wie
daarover wil discussiëren uitnodigen om de groep te
vervoegen.”
De bevindingen worden gaandeweg gesynthetiseerd en dienen als stof tot nadenken voor de
rest. Op het einde van het proces (zie kader p.31),
heeft de groep de grote lijnen uitgetekend voor
een actieplan, als dat het doel van de bijeenkomst

was. “De inhoud wordt helemaal bepaald door de
deelnemers, zonder dat er voorbereiding aan te
pas komt. We laten iets ontstaan dat eigenlijk al
aanwezig is en kwalitatief hoger is dan de optelsom
van ieders bijdrage. Dit is enorm krachtig! Als je
een groep mensen al zijn creativiteit, zijn vrijheid,
zijn autonomie en zijn verantwoordelijkheid laat
gebruiken, kan je wonderen verrichten.”

Allemaal experts

Het is meteen duidelijk dat Open Forum heel wat
gangbare westerse voorschriften op de korrel neemt.
“We hebben een cultureel bepaalde tendens om
beroep te doen op experten om onze vragen te
beantwoorden en oplossingen aan te reiken. Bij
collectieve intelligentie gooien we alles om: iedereen
is expert en de aanwezigen zijn de juiste krachten.
Dit neemt niet weg dat er informatieve presentaties
gegeven kunnen worden door specialisten om
het debat te voeden, maar het zijn de deelnemers
die de oplossingen zoeken en actie ondernemen.
Door iedereen erbij te betrekken, versterken we de
handelingsbekwaamheid. Zowel de behandelde
onderwerpen als de manier waarop er gewerkt
wordt komen vanuit de deelnemers zelf, die zich dan
ook voor 100% inzetten. Die motivatie is bovendien
duurzaam omdat ze voortkomt uit zin en niet uit de
moeite of verplichting om iets te doen dat door een
ander werd opgelegd.”
Om de vrijheid van de deelnemers te garanderen
is een nauwgezette voorbereiding nodig. “De begeleiders van het forum moeten dit op een ‘collectief
intelligente’ manier voorbereiden en voldoende tijd
nemen om de koppen bij elkaar te steken en de verantwoordelijkheden en taken goed te verdelen zodat
de deelnemers zich veilig kunnen voelen. Het thema,
de regels, de uurroosters, de ruimtes moeten helder
en duidelijk meegedeeld en aangeduid worden. Zo
moeten de deelnemers nergens op letten en kun-
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Directrice van de basisschool Escale
« Na twee dagen
Open Forum heb ik
alleen maar positieve
commentaren
gekregen van de 104
aanwezige leraars.
Enkelen hadden
wat tijd nodig om
overtuigd te worden,
want de aanpak is
vrij ongewoon en
kan in het begin
afschrikken. Maar

mensen voelen zich
al snel betrokken
omdat ze zelf de
onderwerpen kunnen
aanbrengen. Ze
hadden echt zin om
zich eraan te zetten.
De samenwerking
tussen de deelnemers
bracht ook mooie
resultaten mee. Na de
sessie voelde iedereen
zich opgeladen en vol

nieuwe ideeën. Ik ben
helemaal tevreden
met de ervaring, zelfs
al had ik mijn twijfels
bij de voorbereiding.
Het lijkt wat rigide
om alles tot in de
puntjes voor te
bereiden. Zo leek het
aantal markeerstiften
per bord mij niet
zo belangrijk. Maar
uiteindelijk blijkt dan

toch dat al die details
niet overbodig zijn
opdat de deelnemers
zich volledig vrij
kunnen organiseren
en samen nadenken.»

getuigenis

Pascale Geubel
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Marine Simon, facilitator en lesgever in
collectieve intelligentie
Voor meer informatie
kan u haar contacteren
via de website van haar
organisatie:
audeladesnuages.com

nen ze zich concentreren op de essentie. Die grote
vrijheid verhoogt de efficiëntie van de vergadering
aanzienlijk. De mensen vinden plezier in de discussie en in het vastleggen van het actieplan. Deze
positieve impuls, gedreven door creativiteit, zorgt
voor betrokkenheid bij de deelnemers.”
Open Forum duurt normaal ongeveer twee dagen. De eerste dag wordt er gewerkt rond openheid
en het genereren van ideeën. “We geven aanwijzingen om ideeën te ontwikkelen, ze met elkaar te
confronteren en uit het gebruikelijke kader te halen.
Elke discussiegroep stelt een rapport op dat wordt
opgehangen en leesbaar is tijdens het hele Forum
en dat aan het einde van de dag door de initiator
van het onderwerp in plenum wordt samengevat.
De volgende dag worden er actieplannen opgesteld:
welke projecten kunnen concreet uitgevoerd worden
op basis van wat tijdens de uitwisselingen naar
voren is gekomen? Hoe, wanneer, door wie, …?”

Zo oud als de wereld

De tools voor collectieve intelligentie winnen stilaan
veld wanneer een verandering begeleid moet worden,
een samenwerking geoptimaliseerd moet worden,
een organisatie geherstructureerd moet worden of
als er gewoon een beslissing moet genomen worden
waarbij de hele vereniging betrokken is. “Enkele
tools zijn gebrevetteerd en deze typisch Westerse
beschermingsmaatregel is eigenlijk vreemd. Want
eigenlijk ontdekken wij deze tools nu pas terwijl
talrijke volkeren ze reeds eeuwenlang gebruiken
voor het bestuur van hun gemeenschap. Ooit
ontmoette ik een Zuid-Amerikaanse sjamaan die,
als ik hem de principes van sociocratie uitlegde
(zie n’GO nr. 1), mij uitlegde dat in zijn dorp alle

beslissingen op die manier werden genomen. We
ontdekken alleen maar zaken die zo oud zijn als
de wereld zelf. En dat is maar goed ook… Aan de
ene kant beseffen we dat alles systemisch in elkaar
zit: je kan geen probleem oplossen door het van
de rest los te koppelen. Vooral omdat we vandaag
geconfronteerd worden met enorm complexe
problemen. We moeten dus onze competenties
bundelen en verschillende standpunten aan het
woord laten om innovatieve oplossingen te vinden.
Aan de andere kant stoten we op de limieten van
onze individualistische cultuur die doordrongen
is van competitie. Een gezond kader vinden waar
iedereen aan het woord mag komen en beluisterd
wordt, creëert nieuwe mogelijkheden.”

Interrelatie

Open Forum heeft zijn nut al bewezen in
verschillende contexten. Ook in delicate situaties
worden er wonderen mee verricht: zo werd de
methode gebruikt in de vredesdialoog tussen
Israëlieten en Palestijnen, of algemener, in de
planningsfase van ontwikkelingsprojecten tussen
ngo’s en de lokale bevolking. “Open Forum werpt
een nieuw licht op relaties tussen mensen. De
tool mobiliseert onzichtbare relaties die ons
samenbrengen en doet ons weer aansluiting
vinden bij het levengevende waar we allen deel
van uitmaken. Zodra we voor een uitdaging staan
die brandend actueel is, die spanningen of zelfs
conflicten creëert en waarbij meerdere actoren
betrokken zijn, heeft Open Forum met zekerheid
adequate oplossingen in de aanbieding.”
RENAUD DEWORST

“Als je merkt dat je niets leert
of bijdraagt, doe dan iets anders!”
Wet van de Twee Voeten
sterktes
1) Open Forum leidt
tot resultaten met
een hoog niveau
van betrokkenheid.
Alle deelnemers
samen bakenen de
discussieonderwerpen
af en brengen
oplossingen aan. Dit
garandeert een hoge
mate van ownership.

2) De kruisbestuiving
van meningen, de
confrontatie van
ideeën en de debatten
doen de zaken vooruit
gaan. Er is geen betere
manier om een situatie
te deblokkeren dan
alle betrokken partijen
vrijuit te laten spreken.

deelnemers. Door de
grote vrijheid en het
gedeelde leiderschap
ontstaat er een
eerlijke en efficiënte
samenwerking.

een groter proces. Het
is overigens raadzaam
om vooraf te bepalen
hoe er met de
resultaten zal worden
omgesprongen.

beperkingen

3) Het format van
het forum creëert
banden tussen de

1) Open Forum
volstaat niet op zich.
Het is een etappe in

2) De aanpak van
Open Forum is horizontaal. Een piramidaal georganiseerde
organisatie zal haar
structuur moeten laten
evolueren om ten volle

te kunnen profiteren
van wat Open Forum
aanreikt.
3) In theorie kan
je een forum
organiseren voor 5
tot 2000 personen.
In de praktijk heb
je toch minstens 25
personen nodig om
tot diversiteit en een
uitwisseling van
standpunten te komen.
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hoe werkt het
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De vier
basisprincipes

Openingskring De facilitator opent

2

het forum, legt de regels uit en zoekt
geïnteresseerden om een discussieworkshop
te beginnen.

Handelingsmuren Als de ateliers

kort zijn voorgesteld, worden ze aan de
handelingsmuren geplakt, voor iedereen
toegankelijk.

Planning
voor twee
dagen

© MARINE SIMON

© MARINE SIMON

1

3

Workshops De initiator van een

5

Afsluiting Op het einde van de dag

4

Het Grote Nieuws Vervolgens zet de

?

Permanente bar Een bar zonder

initiator van de workshop het rapport op de
computer in de Nieuwszaal. Daarna wordt
het gepubliceerd op de muur van het Grote
Nieuws zodat het voor iedereen zichtbaar is.

© MARINE SIMON

workshop ontvangt de deelnemers en zorgt
ervoor dat er gepraat wordt. Hij stelt ook
een rapport op van de discussie. Voor de
rest is alles vrij.

vat elke initiator in een paar minuten de
sleutelelementen van zijn workshop samen.

1/ De mensen die
komen zijn de juiste
mensen.
2/ Wat er gebeurt, is
het enige dat er had
kunnen gebeuren.
3/ Het moment van
aanvang is altijd het
juiste moment.
4/ Het is afgelopen
als het afgelopen is.

stoelen is voortdurend open. Wie een break
nodig heeft kan even uitblazen of van
gedachten wisselen.

De eerste dag staat in
het teken van brain
storming. De tweede
dag concentreert zich
rond de definiëring
van een actieplan.
Het principe van
de workshops blijft
hetzelfde maar de
instructie verandert: in
plaats van alle mogelijke denkpistes open
te houden, wordt er
gezocht naar over
eenkomsten die naar
concrete acties kunnen leiden.
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blog-notes.
Stem van de expert

Dimitri Van den Meerssche

Dimitri Van den Meerssche, afgestudeerd als jurist aan de Universiteit Gent, volgt momenteel een
tweede masteropleiding internationaal recht aan de New York University. Hij is ook verbonden
aan NYU als onderzoeksmedewerker voor het vak “eigendomsrechten en ontwikkeling” en werkt
aan een project dat de toegang voor armen tot medicijnen tracht te bevorderen. Korte stages in
Benin, Ghana en Egypte hebben voor Dimitri het enorme belang van institutionele factoren in de
ontwikkelingscontext bevestigd.

Ontwikkelingshulp
en the pretence of
knowledge

H

et zijn boeiende
tijden in ontwikkelingssamenwerking. Op talrijke
fora wordt druk
onderhandeld over de inhoud
en richting van de post-2015
millenniumdoelstellingen.
Deze (her)onderhandeling zal
ongetwijfeld een nieuw tijdperk
van politieke goodwill en cijfer-

fetisjisme inluiden. Economen
en ontwikkelingsiconen in de
voetsporen van Jeffrey Sachs en
Bono hebben het jammerlijke
geloof gevoed dat ontwikkeling bedacht kan worden, en
uitgeschreven in een marmeren conferentieruimte in de
stratosfeer van New York City.
Dat credo is zo oud als de ontwikkelingsmachine zelf. Al in

1949 speechte de Amerikaanse
president Truman dat “humanity possesses the knowledge and
the skill to relieve the suffering
of these [poor] people.” Vandaag
domineert het vertrouwen
in wetenschappelijke kennis
nog steeds de ontwikkelingsdoctrine. Een leer die vertrekt
van de capaciteit om duurzame groei te bedenken kan

het ontbreken van die groei
logischerwijze enkel wijten
aan slechte wil of gebrekkige
financiering. Daarom spreken
we over ontwikkelingshulp in
termen van morele plicht of
rechtvaardigheid. Bono vat dit
geloof mooi samen: “We have
the cash, we have the drugs, we
have the science – but do we
have the will?”
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“Iedereen die ooit een voet op
de rode Afrikaanse aarde zette,
weet dat het continent rijk is aan
economische incentives en bruist
van economische activiteit.”
Gecentraliseerde en wetenschappelijke kennis, de basis
voor macro-economische modellering, is echter volstrekt
ontoereikend in een proces
van economische of sociale
ontwikkeling. Ontwikkelingseconomie wordt vandaag
gedomineerd door de school
van Jeffrey Sachs, één van de
voornaamste ‘aanstokers’ van
de millenniumdoelstellingen.
Het vertrekpunt van zijn analyse is dat ontwikkelingslanden zich in een ‘armoedeval’
bevinden. Dit is een situatie
van uitblijvende binnenlandse
investering door een gebrek
aan binnenlands spaargeld.
Zonder spaargeld en vervolgens investeringen blijven jobs
achterwege, wordt geen kapitaal geaccumuleerd en worden
geen spaarboekjes gevuld. De
taak van ontwikkelingshulp
is dan, grof geschetst, om de
zogenaamde investment gap
– het hiaat tussen binnenlands
spaargeld en noodzakelijke
investeringen – in te vullen
om een proces van spontane
economische groei te activeren. Dit staat bekend als de big
push, een klassiek concept in
de ontwikkelingseconomie.
Men gelooft dat de economie
na deze push zelfvoorzienend
en accumulerend zal werken.
Deze theorie vertrekt van
de premisse van onfeilbare gecentraliseerde (versus
individuele) economische
kennis. Ontwikkelingsar-

chitecten moeten hierbij niet
enkel abstracte economische
parameters als investment
gap kunnen kwantificeren,
ze moeten ook in staat zijn
het ontwikkelingsbudget toe
te wijzen aan sectoren die
een minstens evenwaardige
productiviteit genereren als de
investeringen die uitgevoerd
worden door de bevolking in
de ontwikkelingslanden. Dat
is pure waanzin.
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Het dominante big
push-denken

Unieke lokale
kennis

Ontwikkelingssamenwerking
heeft een heel andere heroriëntering nodig: gebaseerd op
het economische potentieel,
de lokale waardenschaal en de
oneindig gedecentraliseerde
kennis van de honderden miljoenen individuen waarvoor
de steun bestemd is. Iedereen
die ooit een voet op de rode
Afrikaanse aarde zette, weet
dat het continent rijk is aan
economische incentives en
bruist van economische
activiteit. Ieder individu dat
bijdraagt aan die activiteit
bezit unieke kennis over zijn
mogelijkheden, zijn verlangens en die van zijn onmiddellijke omgeving. Deze kennis
is essentieel om tot efficiënte
economische beslissingen te
komen.
Economie is efficiënt als elke
productiefactor wordt ingezet
op de plek waar die zijn hoogste marginale nut dient, en
dat wordt op een subjectieve
manier ingevuld. Als men dan

bij de toewijzing van schaarse
goederen geen rekening houdt
met individuele kennis en
voorkeuren, kan men toch
niet anders dan tot suboptimale resultaten komen? Dit
is precies waarom de huidige
ontwikkelingsdoctrine nooit
tot duurzame economische
groei kan leiden: ze mist de
waardeschaal van individuen,
die economische productiefactoren naar hun hoogste
sociale nut leidt.

Intellectuele
bescheidenheid

We kunnen niet anders
dan besluiten dat ontwikkelingshulp faalt omdat de
academische arrogantie van
Westerse ‘experten’ de deur
heeft gesloten voor de oneindigheid aan lokale kennis,
die wérkelijk kan leiden tot
duurzame vooruitgang. Dit
is geen betoog voor economische efficiëntie, maar een

pleidooi voor menselijkheid
en individualiteit, voor het
beëindigen van intellectueel
post-kolonialisme en voor
een activering van de sociale
rijkdom van het Afrikaanse
continent. Mijn pleidooi voor
intellectuele bescheidenheid
sluit ik af met de wijsheid van
een ander: “To act on the belief
that we possess the knowledge
and the power which enable us
to shape the processes of society
entirely to our liking, knowledge which in fact we do not
possess, is likely to make us do
much harm,” F.A. Hayek.
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blog-notes.
Stem van de expert

Ben Phillips

Ben Phillips is campagne- en policy director voor Oxfam UK. Hij heeft gewerkt en
geleefd in Zuid-Afrika, India, Thailand, Japan, Nederland en de USA. Zijn carrière in
ontwikkelingssamenwerking begon in 1994, toen hij voor een lokale Zuid-Afrikaanse
organisatie als leraar werkte en als activist voor het ANC.

Posh white blokes

H

et is pijnlijk om te
moeten toegeven
– aan mezelf en
aan anderen – dat
ik mijn leidinggevende functie in de ontwikkelingssector niet alleen te
danken heb aan hard werk en
eigen verdienste, maar omdat
ik bij een bepaalde kliek hoor:
die van de posh white blokes.
De cijfers spreken voor zich:
posh white blokes maken
niet alleen de dienst uit in de
wereld van macht en geld – we
zijn ook oververtegenwoordigd aan het hoofd van de
bewegingen die zo’n wereld
net aan de kaak willen stellen.
Er is er op zich niets mis met
posh white blokes (ik ben er
zelf een, net als veel van mijn
vrienden). Het probleem – en

dat is nog wel het allerpijnlijkste – is dat we in die mate
oververtegenwoordigd zijn dat
het een rem zet op onze strijd
om een betere wereld.
De eerste stap is uiteraard
dat we het probleem moeten erkennen. Het ergste is
namelijk niet eens dat onze
dominantie de geloofwaardigheid van de sociale beweging
onderuithaalt. Of dat ons
onvermogen om de verandering te zijn die we willen
brengen een collectieve morele
nederlaag betekent. Nee: het
ergste is dat onze strijd tegen
armoede ontzettend aan efficiëntie moet inboeten. Ieder
doel is gebaat met diversiteit:
een veelheid aan invalshoeken
en werkwijzen zorgt voor
efficiëntie. Als het doel is om

armoede en uitsluiting een
halt toe te roepen, is diversiteit
bij de leidinggevenden des te
belangrijker. Er is een enorme
hoeveelheid informatie en
kennis die simpelweg niet
te bevatten is voor wie nooit
honger geleden heeft en nooit
uitgesloten is geweest. Om een
voorbeeld te geven, verwijs
ik graag naar M.K. Gandhi:
hoe heldhaftig en briljant de
man ook was, zijn begrip van
de kastendiscriminatie was
beschamend oppervlakkig en
verward in vergelijking met
dat van de grote Dalitleider
B.R. Ambedkar – precies
omdat Ambedkar het aan
den lijve had ondervonden.
Op dezelfde manier haalden
de inzichten van de blanke
Zuid-Afrikaanse journalist

Donald Woods (overigens ook
een van mijn helden) nooit de
diepgang van zijn vriend en
collega-activist Steve Biko.
Sociale bewegingen zijn er
om de samenleving opnieuw
uit te vinden en machtsverhoudingen in vraag te stellen,
maar hun vermogen om de
buitenwereld te veranderen
hangt nauw samen met hun
vermogen om hun eigen
binnenkant te veranderen.
Een interne machtswissel
ten voordele van mensen die
uitsluiting uit de eerste hand
kennen is meer dan een louter
technisch, instrumenteel
lapmiddel. Het gaat terug naar
de wortels van ons engagement en is essentieel voor de
verschuiving van ‘voor’ naar
‘met’ en ‘door’.
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Dit artikel is verschenen in The Guardian Global Development Professionals Network.

“Als de situatie te penibel werd, was ik
me er scherp van bewust dat mijn Britse
paspoort, mijn connecties, mijn huidskleur en het feit dat ik een man was me
voor het ergste zouden behoeden.”
waarover ik het heb. Ik heb
een stapel boeken gelezen,
beroemde mensen ontmoet
en de wereld rondgereisd. En
jazeker, ik heb tussen mensen
in armoede geleefd, in hun
huis en bij hun gezin, ik ben
naast hen gaan lopen, letterlijk
en als vertegenwoordiger van
mijn organisatie. Maar ik
kon altijd weg. Als de situatie
te penibel werd, was ik me
er scherp van bewust dat
mijn Britse paspoort, mijn
connecties, mijn huidskleur

en het feit dat ik een man was
me voor het ergste zouden
behoeden. Ik zal nooit de
tirannie van een lege maag
kennen. Ik zal uitsluiting nooit
ten volle begrijpen.
Wij, posh white blokes, hebben ook onze sterktes: ‘Toen
ik voor de regering werkte,
kreeg ik het altijd benauwd
als ik voor een muur van
topbureaucraten kwam te
staan’, vertelde een vriend me.
‘Kun jij me niet leren hoe ik in
dergelijke situaties het hoofd

koel houd?’ Kijk, daar wil ik
dus graag bij helpen.
En veel van ons (de meeste,
zou ik zelfs durven beweren)
hebben het hart op de juiste
plaats. We moeten dan ook
niet helemaal verdwijnen uit
de anti-armoedebeweging.
We zouden alleen niet meer
dominant mogen zijn. Niet
alleen omdat het slecht staat.
Ook en vooral omdat we er op
ons eentje gewoon niet genoeg
van af weten.
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De oververtegenwoordiging
van posh white blokes in de
sociale beweging is gelukkig niet overal een feit, en op
belangrijke domeinen komt er
stilaan beterschap. Maar het
zou onverantwoord zijn om te
wachten tot het glazen plafond
vanzelf aan scherven gaat.
Bovendien gaat het om veel
meer dan posh white blokes
– vaak gaat het hem om een
oververtegenwoordiging van
mensen op wie maar één of
twee van die drie classificaties
van toepassing zijn. Maar
dat is juist een reden om niet
rustig achterover te leunen en
ervan uit te gaan dat gelijkheid
er wel vanzelf zal komen.
In de ngo waarvoor ik werk
is de overgrote meerderheid
van het personeel afkomstig
uit ontwikkelingslanden, ook
meer en meer leden van het
management – het nieuwe
hoofd van de internationale beweging, bijvoorbeeld.
Enerzijds zijn we trots op
die vooruitgang, anderzijds
beseffen we maar al te goed
dat dit nog maar een eerste
stap is. We zetten in op een
sterk beleid, systemen en
programma’s, maar we weten
dat het uiteindelijk vooral een
kwestie is van ingesteldheid
– van in de spiegel te durven
kijken.
Er is een hoop geld
geïnvesteerd om mij te
leren een pakkend verhaal
te vertellen, steekhoudende
argumenten te formuleren
en eruit te zien alsof ik weet
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uw n’GO.
n’GO is een uitnodiging tot nadenken.
Het magazine illustreert, analyseert en
herinnert aan het belang van ons gedrag, onze houding en menselijke relaties in ons professionele leven in het
algemeen en in de wereld van ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder.
n’GO biedt de lezers praktische cases,
methodes en beschouwingen die de
menselijke factor in al haar complexiteit blootleggen. De drijfveer
van Echos Communication is de
vaststelling dat er in ontwikkelingssamenwerking te weinig rekening
wordt gehouden met relaties en
gedrag. Niet zelden loopt het spaak
door stroeve relaties of door een botsing tussen manieren van denken en
handelen. Bij collega’s, bij partners in
het Zuiden of bij doelgroepen in het
Noorden: overal heeft onze savoirêtre minstens evenveel invloed als
onze theoretische kennis en praktische knowhow.

Om die achterliggende idee scherp te
stellen, deed Echos Communication
een rondvraag. In 2012 vond ze drie
derde van de Belgische ngo’s bereid
om deel te nemen. Dit resulteerde in
twee belangrijke lessen. Enerzijds erkent de sector eensgezind dat relaties
en gedrag een grote rol spelen bij het
welslagen van projecten. Anderzijds
bevestigde de grote meerderheid van
de respondenten niet over de nodige
tools of kennis te beschikken om
die menselijke factoren te managen.
n’GO Magazine tracht die leemte op
te vullen en zo bij te dragen tot een
efficiëntere en duurzamere internationale solidariteit.

Echos
Communication,
de relatie als kern
van ontwikkeling
Echos Communication is van mening
dat elk individu en elke collectiviteit in
zich de mogelijkheid draagt om zijn
eigen ontwikkeling te sturen. Met onze
partners in het Noorden en het Zuiden
willen we een ontwikkelingssamenwerking opzetten die gedrenkt is in
onderlinge betrokkenheid, wederzijdse
verrijking en collectieve intelligentie.
De projecten van Echos Communication
• In België is Echos Communication
uitgever van n’GO Magazine en
initiatiefnemer van diverse projecten
rond het afbreken van vooroordelen.
De belangrijkste doelgroepen zijn
kinderen, studenten en de pers.
• In Marokko helpt Echos Communication een dialoog opzetten om op
zoek te gaan naar oplossingen waarbij
de lokale verkozenen en het maatschappelijke middenveld samen een
inbreng hebben.
• Echos Communication identificeert
en ondersteunt Afrikanen – mannen
en vrouwen – die dragers zijn van de
hoop op ware verandering voor hun
continent.

n’GO is een online maandblad.
Dit gedrukte nummer is de
uitzondering die de regel bevestigt.
Wil u zich abonneren? Bezoek
onze website
www.echoscommunication.org
ABONNEER U
GRATIS!
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