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INLEIDING

Het uiteindelijke doel van wereldburgerschap stimuleren, is het besef te vergroten van 

onderlinge afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor onze wereld.’ 

Art 1 – Reglement ‘Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen’ 

Met het vernieuwd reglement 
‘Wereldburgerschap stimuleren in West-
Vlaanderen’ wil de Provincie het draagvlak 
voor mondiale solidariteit verhogen en 
wereldburgerschap in West-Vlaanderen 
stimuleren.  
De provincieraad van 26 september 
2019 keurde de recentste en meer 
toegankelijke versie van dit reglement 
goed. Daarnaast legt het vernieuwde 
reglement expliciet de verbinding met de 
Sustainable Development Goals (SDG’s) of 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 
Want de Provincie heeft duurzaamheid en 
samenwerking hoog in het vaandel.

We moedigen je aan om met je organisatie 
van dit reglement gebruik te maken, 
want het biedt veel mogelijkheden. Maar 
mensen hebben soms koudwatervrees: 
artikels zijn niet helemaal duidelijk of 
voor interpretatie vatbaar, er is schrik 
voor een grote dossierlast… Vandaar deze 

inspiratiegids, een mix van verduidelijking 
van de criteria, inspirerende citaten en 
praktijkvoorbeelden. Deze gids helpt je om 
het reglement juist te interpreteren, maar 
hij vervangt het niet: als je een dossier 
indient, moet je ook het reglement goed 
lezen. Je vindt het in het midden van deze 
gids. Bij twijfel of onduidelijkheid grijpen 
we altijd terug naar de tekst van het 
reglement, niet naar deze inspiratiegids. 

Aarzel vooral niet om contact op te nemen 
met de medewerkers van het Wereldhuis. 
We willen je niet alleen financieel 
ondersteunen, maar ook - en zelfs liever 
- meedenken over je project. Er zit kennis 
en ervaring in het Wereldhuis, maak daar 
gebruik van. Bij de start van een project, bij 
een probleem of twijfel kun je altijd bellen, 
mailen of - liefst nog - eens langskomen. 
Op die manier leren we elkaar en je project 
beter kennen. En hoe beter we elkaar 
kennen, hoe makkelijker de samenwerking.
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VOORWOORD 
GEDEPUTEERDE
Wereldburgerschap is een realiteit, geen 

keuze. We leven allen samen op één aarde 

en we staan voor dezelfde uitdagingen. 

Iedereen, veraf en dichtbij, nu en in de 

toekomst moet de kans krijgen menswaardig 

te kunnen leven. En daarvoor zal iedereen 

– en elk beleidsniveau – haar of zijn 

verantwoordelijkheid moeten opnemen. 

Al meer dan veertig jaar ligt het Noord-Zuid-

gebeuren de Provincie West-Vlaanderen na 

aan het hart. Een recente stap die we – in lijn 

met Agenda 2030 van de Verenigde Naties 

– zetten, was de lancering van de campagne 

Word Wereldburger. Met deze campagne 

kiezen wij resoluut voor een mondiale 

aanpak. De campagne nodigt alle actoren op 

ons grondgebied uit mee werk te maken van 

wereldburgerschap. Het provinciebestuur 

reikt daarbij ook een ondersteunende hand 

uit. 

Sinds 2015 besteedt de Provincie één procent 

van haar budget aan ondersteuning van 

projecten in het globale Zuiden. Financiële 

steun is echter één ding. Om een structurele 

impact te bereiken moet ook de mind set 

juist zitten, ook hier. Met het reglement 

‘ondersteunen van wereldburgerschap in 

West-Vlaanderen’ wil de Provincie ook in 

onze eigen regio het draagvlak voor het 

Noord-Zuidgebeuren versterken. 

Experten en stakeholders zijn ervan 

overtuigd dat dit provinciale initiatief een  

significante meerwaarde op het terrein 

betekent. Vorige legislatuur kwam dit tot 

uiting in de 75 initiatieven die we daarrond 

ondersteunden. Ook in deze legislatuur 

hebben we als Provincie fondsen vrijgemaakt 

voor initiatieven die wereldburgerschap en 

harmonieus samen leven – binnen, maar 

ook over landsgrenzen heen – mogelijk 

maken. Ik hoop dat West-Vlaanderen, met 

dit vernieuwde reglement als stimulator, 

ook in de komende jaren een voortrekker 

en voorbeeld mag zijn rond wereldburger-

initiatieven. 

Vandaag verhinderen protectionistische 

reflexen een open blik op onze omgeving, 

onze wereld. Solidariteit met wie we minder 

goed kennen is in dit tijdsgewricht niet 

altijd even evident. Met dit reglement wil de 

Provincie wat positieve tegengas geven en 

steunen we expliciet diegenen die werken 

aan een solidaire en inclusieve maatschappij. 

Dank voor uw inzet en alle succes met uw 

projecten! 

 
Jean de Bethune

Gedeputeerde voor Noord-Zuid-beleid

Provincie West-Vlaanderen
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WAT IS  
WERELDBURGERSCHAP?

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

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

Ze willen de onrechtvaardigheid in de wereld bestrijden. Tegelijk beseffen ze dat diezelfde 

diversiteit, globalisering en culturele verscheidenheid voor samenlevingsproblemen 

zorgt. Ze zijn niet naïef, maar weigeren wel om die problemen onopgelost te laten, uit te 

buiten of er inhumane oplossingen voor te zoeken.’  

Rik Lefevere, Broederschool Roeselare 

Handelswaar, politieke ideeën, media, milieuvervuiling, ziektes en oorlogen reizen even 

snel over de wereldbol als bits en bytes. Onze wereld beperkt zich allang niet meer tot 

een kleine leefgemeenschap onder de kerktoren. We zijn burgers van West-Vlaanderen, 

Vlaanderen, België, Europa én de wereld. We leven in een wereld waarbij alles onderling 

verbonden is. Ons handelen heeft impact aan de andere kant van de wereld en 

omgekeerd. Iedereen is inwoner van deze wereld, je hebt geen keuze.  

Maar of je wereldburger bent of niet, is wél een keuze: in je denken, je houding, 

je handelen. Een wereldburger legt verbanden tussen zichzelf en anderen. Een 

wereldburger is betrokken op de wereld, dichtbij en veraf. De Provincie ziet 

wereldburgerschap als een geïntegreerd verhaal. Verschillende invalshoeken zijn gelinkt: 

vredeseducatie, herinneringseducatie, democratie, burgerzin, sociale rechtvaardigheid, 

mensenrechten, duurzame ontwikkeling, solidariteit, Fair Trade… De SDG’s bieden 

wereldburgers een kader om economie, milieu en sociale rechtvaardigheid met elkaar in 

evenwicht te brengen.

’We wonen, werken en leven op de aarde. En als inwoner van die wereld mag onze 

blik niet stoppen aan de grens van een gemeente, provincie, land of continent. 

Wereldburgerschap is je blik altijd openhouden voor wat er rondom je gebeurt. Niet 

alleen oog hebben voor de diversiteit in je eigen gemeente, provincie of land,  

maar ook mondiaal.’ 

Benny Haesebrouck - bezieler filmfestival MOOOV Brugge
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS (SDG’S) OF  
DUURZAME ONTWIKKELINGS- 
DOELSTELLINGEN
In 2015 lanceerden de wereldleiders op de VN-top in New York de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) als opvolgers van de Millenniumdoelstellingen 

(MDG’s). Ze doorstaan de test van duurzame upgrade in veel opzichten.  

Consultatie van stakeholders als academici, middenveld en overheden zorgde voor 

een grote gedragenheid. Dat de internationale ontwikkelings- en klimaatagenda 

samenkomt, maakt het mogelijk om problemen die wereldwijd voorkomen, geïntegreerd 

aan te pakken. 

 

Met dit reglement ondersteunen we organisaties die mee verantwoordelijkheid nemen 

om van de wereld een betere en meer solidaire plek te maken: van gemeentebesturen, 

over scholen, bedrijven tot het middenveld.

AGENDA 2030 - DE DUURZAME 
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN
De Verenigde Naties schoven eind 2015 Agenda 2030 als nieuw ‘wereldplan’ naar 

voor. Het is een handvat om de planeet de komende jaren gezonder, rechtvaardiger 

en vreedzamer te maken en werk te maken van duurzame ontwikkeling. Duurzame 

ontwikkeling vervult de wereldwijde menselijke behoeften van dit moment, zonder de 

toekomst in gevaar te brengen van wie na ons komt. Kortom ‘genoeg, voor altijd, en 

voor iedereen’: wat we nu doen, bepaalt hoe later er zal uitzien, en wat we hier doen, 

beïnvloedt elders.

Duurzame ontwikkeling is pas mogelijk als er sprake is van een harmonieuze relatie 

tussen mensen, maar ook tussen mens en planeet. We kunnen niet zorgen voor elkaar 

als we de planeet verwaarlozen. En zorg dragen voor de planeet maar ondertussen de 

mensen vergeten die erop leven, heeft ook geen zin.

ART 1 & 6
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Agenda 2030 omvat alle SDG’s. Die zijn een stuk ambitieuzer dan hun voorgangers (de 

MDG’s), zowel in perspectief, als qua scope en aantal doelstellingen. 

 

 
17 DOELSTELLINGEN
Agenda 2030 bevat 17 concrete doelstellingen - en 169 subdoelen - om een meer 

duurzame wereld te bereiken in 2030. Het is de verantwoordelijkheid van alle landen ter 

wereld om deze 17 doelstellingen te behalen.

5 P’S
Duurzame ontwikkeling steunt op 5 pijlers: Planet, People, Prosperity, Peace and 

Partnership; de zogenaamde 5 P’s. Duurzame ontwikkeling streeft naar een evenwicht 

tussen de 5 P’s. Een dergelijk evenwicht maakt menswaardig leven mogelijk voor 

mensen hier en elders, nu en later, op een gezonde planeet.

• PLANET: draag goed zorg voor de planeet, zodat volgende generaties ook van de   

 natuur kunnen genieten.

• PEOPLE: alle mensen verdienen een goed en aangenaam leven.

• PROSPERITY: een goed draaiende economie is belangrijk voor een hoge levenskwaliteit.

• PARTNERSHIP: samenwerken is de sleutel om de SDG’s te bereiken.

• PEACE: alleen als er vrede is, kunnen we tot een goed evenwicht komen tussen Planet,  

 People en Prosperity. 

‘We kunnen onze problemen niet oplossen met de denkwijze die ze eerder heeft 

gecreëerd.’ 

Einstein

MDG’s SDG’s

Milleniumdoelstellingen Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

8 doelstellingen 17 doelstellingen

Doel: armoede bestrijden Doel: duurzame ontwikkeling

Focus op het Zuiden Globale aanpak

2000-2015 2015-2030
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GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID
We dragen een gedeelde verantwoordelijkheid voor de plek waarin we leven. Iedereen 

moet zijn verantwoordelijkheid opnemen om de SDG’s te bereiken: overheden, 

middenveld, visionaire burgers, bedrijven… Alle projecten in het kader van het 

reglement ‘Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen’ kunnen dus zeker een 

stapje vooruit zijn om de SDG’s te behalen.

‘Waar we ook leven, we zijn altijd verbonden. Gebeurtenissen, plaatsen, mensen en 

problematieken vormen een ingewikkeld netwerk. Deze onderlinge afhankelijkheid 

begrijpen, biedt inzicht in de samenhang van de wereld waarin we leven en helpt ons 

te verstaan hoe ongelijkheid ontstaat. Een solidaire wereldburger is een actieve burger 

die opkomt tegen de ongelijkheid en pleit voor de gelijkwaardigheid en het welzijn van 

anderen wereldwijd, vanuit het respect voor de persoon als drager van rechten.’ 

Gwen Vandebosch, bewegingsmedewerker 11 11 11
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REGLEMENT ‘WERELDBUR-
GERSCHAP STIMULEREN IN 
WEST-VLAANDEREN’ 

WIE KAN INDIENEN? 
Bijna iedereen: openbare besturen, feitelijke verenigingen, vzw’s, bedrijven, scholen 

of samenwerkingsverbanden tussen deze actoren. Er geldt één grote beperking: 

privépersonen kunnen met dit reglement niet aan de slag.  

 
 
WAARVOOR KUN JE INDIENEN?  
In het reglement lees je in welke gevallen je geen gebruik kunt maken van het reglement.  

Zo kun je geen aanvraag meer indienen als je voor hetzelfde project al een andere subsidie 

of financiële bijdrage ontvangt: dubbele financiering is bij wet verboden. En het druist ook 

in tegen de geest van Agenda 2030 - Leave no one behind. Als subsidies altijd naar dezelfde 

projecten gaan, zullen we veel organisaties moeten achterlaten.  

Er zijn nog een aantal zaken die we niet meer kunnen ondersteunen. De provincie wil dat 

de ondersteunde initiatieven zo breed mogelijk toegankelijk zijn en het algemeen belang 

dienen. Daarom keurt de deputatie geen dossiers goed waar winst maken het belangrijkste 

doel is of die als belangrijkste doelstelling hebben om jullie eigen ledenbestand uit te 

breiden of enkel op eigen leden mikt.  

Dit is een provinciaal reglement; activiteiten moeten plaats vinden binnen de 

provinciegrenzen. Binnen de provinciegrenzen, maar wel de gemeentegrenzen overstijgend. 

Initiatieven die enkel bewoners van de eigen gemeente aanspreken, kunnen we niet 

ondersteunen. Daarvoor moet je aankloppen bij de eigen gemeente. De provincie is ook 

niet langer bevoegd voor cultuur. Louter culturele evenementen kunnen we niet langer 

goedkeuren. Het is soms een dunne grens tussen bewustmaking en cultuur. Cultuuruitingen 

kunnen perfecte inrijpoorten zijn voor sensibilisering en gedragsverandering. Leg dat goed 

uit in je dossier.   

Nieuw is ook dat een initiatief maximaal 3 keer kan goedgekeurd worden.  

Dit reglement is een aanmoediging om zoveel mogelijk ‘out of the box’ te denken 

en te handelen. Beschouw het reglement als een soort labo, met ruimte om te 

experimenteren.  Zet in op nieuwe invalshoeken, ideeën, partners, doelgroepen, 

activiteiten, indieners…  Het reglement biedt mogelijkheden voor vernieuwing en 

(nieuwe) samenwerkingsverbanden. 

Tegelijkertijd moedigen we je aan om na te denken over de toekomst van het initiatief: 

welke stappen zet je, zodat het project na de ondersteuning verder kan lopen? Vernieuwende werkvormen - Iedereen Mondiaal - Missie 2030, Een werelds gps-spel

ART 3

ART 5



18 19

‘We zijn allemaal een klein radertje geworden in die grote wereldse machine. Grenzen 

vervagen, de complexiteit is groot en we staan voor heel wat uitdagingen: samenleven in 

diversiteit, de zorg voor het klimaat… Het is ieders verantwoordelijkheid, hier en nu, en 

vooral ook voor de volgende generaties. Via wereldburgerschap willen we samen bouwen 

aan bewustmaking en concrete actie.’ 

Delphine Lerouge, Noord-Zuidambtenaar Stad Roeselare

OVERZICHT VAN SUBSIDIES EN 
TUSSENKOMSTEN
In het reglement namen we vier soorten overeenkomsten op: 

• Werkingssubsidies aan Noord-Zuidorganisaties 

Deze toelage ondersteunt het (sensibiliserings)werk rond wereldburgerschap van niet-

gouvernementele organisaties (NGO’s). Deze NGO’s integreren de SDG’s gestructureerd in hun 

werking en communiceren hier regelmatig over.

De werkingssubsidie bedraagt max. 5.000 euro.  

• Projectsubsidies 

Projectsubsidies zijn er om projecten beperkt in tijd en ruimte van maximum 1 jaar te 

ondersteunen. De Provincie ondersteunt projecten in alle maten en gewichten: van mondiale 

evenementen, over de bouw van een bar op zonne-energie, tot samenwerkingen tussen 

gemeentes. Verscheidenheid troef, maar allemaal met hetzelfde doel: 

West-Vlamingen aanzetten om wereldburger te worden; streven naar een solidaire wereld met 

geëngageerde, ruimdenkende mensen. De projectsubsidies bedragen maximaal 75 % van de 

kosten met een maximum van 5.000 euro.

‘Verschillende mensen, verschillende ideeën en verschillende overtuigingen zijn wat het 

leven zoveel interessanter maakt.’ 

Cecilia Mitchell, Mohawk, Verenigde Staten1

Mondiale link leggen – Mama Kivu – Online herdenkingsmonument Béni Files

1 EEDE Joanna, ‘We are one. Land en ziel van inheemse volksstammen’, Uitgeverij Het Spectrum, 2009, p. 110

ART 4
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• Tussenkomsten op basis van een subsidieovereenkomst 

Subsidieovereenkomsten zijn langetermijnengagementen tussen de Provincie en de 

aanvragende organisatie(s). De Provincie sluit een resultaatsverbintenis af met de 

aanvrager voor een periode van 2 tot maximaal 3 jaar. De subsidieovereenkomst omvat de 

doelstellingen, de doelgroep, de planning, de verwachte resultaten en de meetbare indicatoren 

met een aantoonbare groei, samenwerking, het budget en de wederzijdse verbintenissen 

tussen de aanvrager en het provinciebestuur. 

De subsidie bedraagt maximaal 30.000 euro per jaar, met een maximum van 75 % van de 

kosten die in aanmerking komen. 

Naast de financiële ondersteuning kan de Provincie ook andere rollen opnemen: betrokken 

worden bij de opmaak van een communicatieplan, deel uitmaken van een stuurgroep die de 

krijtlijnen van een project bepaalt, op regelmatige basis feedback geven over de inhoud en 

educatieve aanpak van het project… Elke subsidieovereenkomst is een proces op maat. Denk 

vooraf goed na over o.a. doelstellingen, resultaten, planning, communicatie…   

We raden dan ook sterk aan om met medewerkers van het Wereldhuis contact op te nemen, 

om na te denken over de aanpak en de strategie en om dan samen een voorstel op papier te 

zetten. Het is geen garantie op goedkeuring, maar het vergroot wel de kans. 

 
• Subsidies in het kader van een projectoproep 
Af en toe schrijft de Provincie specifieke opdrachten uit rond een thema, doelgroep of 

regio. De deputatie legt de criteria en modaliteiten per oproep vast. 

Samengevat: 

Soort ondersteuning Bedrag Tijdsperiode Eigen inbreng

Werkingssubsidie Max. 5.000 euro n.v.t n.v.t.

Projectsubsidie Max. 5.000 euro max. 1 jaar min. 25%

Subsidie- 

overeenkomst

Max. 30.000 euro per 

jaar 

2 tot max. 3 jaar min. 25 %

Projectoproep Deputatie legt vast Deputatie legt vast Deputatie legt vast

‘Je CO²-voetafdruk vergroten door de halve wereld rond te trekken, daar heeft 

wereldburgerschap in de verste verte niets mee te maken. Het mondiale zoeken in 

het lokale, dat is de kunst. Gelukkig blijkt dat nog niet eens zo moeilijk. De Syrische 

keuken op een conferentie in Ieper, berbermuziek op een mondiaal café, Braziliaanse 

dansers op het Wereldfestival in Izegem: overal in onze provincie vind je voorbeelden 

van wereldburgerschap. Of wat te denken van onze vele Vlaamse frituren die de van 

oorsprong Peruviaanse aardappel combineren met een Duitse curryworst en in Spanje 

uitgevonden mayonaise? De wereld ligt op ons bord, zit in onze muziek en komt dagelijks 

op ons scherm voorbij. Wereldburgerschap, dat smaakt.’ 

Dries Dehaudt, Moeders voor Vrede vzw
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Vernieuwende werkvormen - Quindo Mundo - West-Vlaamse Wereldbloggers

INGREDIËNTEN VOOR EEN 
STERK PROJECT
Bezint eer ge begint. Vertaal de gewenste resultaten in meetbare indicatoren. Dit is 

geen gemakkelijke, maar wel een nuttige oefening. Maak voor jezelf uit wanneer een 

project geslaagd is. Meet niet alleen je activiteiten. Veel belangrijker is je doelstelling 

te bereiken, impact te hebben. Denk je daar vooraf goed over na, dan maak je de 

latere verslaggeving eenvoudiger. Om de planning te concretiseren, stel je best een 

stappenplan op. Daarin zet je de verschillende logische stappen op een rijtje. Denk ook 

na wat zal er gebeuren eens de subsidie stopt. 

Een goed project voldoet aan een aantal criteria. Het zijn die criteria die de 

adviescommissie gebruikt om de deputatie te adviseren. We zetten ze op een rijtje en 

geven ook een aantal tips. Ook de voorbeelden van goedgekeurde projecten kunnen 

inspirerend werken.

AANZETTEN TOT VERANTWOORD 
WERELDBURGERSCHAP 

‘Wereldburgerschap is appelleren, stimuleren en motiveren om de link te leggen en de 

link te (be)leven tussen onszelf en de andere kant van de wereld. Wereldburgerschap is 

inzien dat onze levensstijl hier een gigantische impact heeft op de rest van de planeet. 

Wereldburgerschap is de moed bijeenrapen om inspiratie en ideeën in de praktijk om te 

zetten in kleine en grote daden.’ 

An Maes, Broederlijk Delen

Denk goed na op welke manier je mensen wilt bereiken. Wat wil je vertellen? Welke kanalen 

gebruik je? Welk concreet handelingsperspectief reik je aan? Het is een uitdaging om 

mensen aan te spreken die je met de klassieke aanpak moeilijker bereikt. Een creatieve 

en verrassende aanpak wekt (bijna) altijd interesse. Animatie zorgt voor peper en zout, 

maar beperk je daar niet toe: een project moet minstens een informatief en educatief 

luik hebben. En als je duidelijk kunt uitleggen hoe je deelnemers aan je activiteit een 

handelingsperspectief aanbiedt, hoe ze in hun eigen leven verantwoordelijkheid (kunnen) 

opnemen, dan zit je helemaal goed. 

Vergeet niet om in je communicatie al inhoudelijke elementen op te nemen. Maak de 

mensen nieuwsgierig en licht een tipje van de sluier. Zorg in je communicatie voor een goede 

mediamix (van mond-tot-mondreclame tot sociale media) en speel de troeven van alle 

partners uit. Een goede promotiecampagne is gestoeld op herhaling van je boodschap.

ART 5
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Het gratis muziekfestival Kokopelli in Gullegem (Wevelgem) wil meer dan alleen 

muziek aanbieden. Ideaal, want zo bereik je ook veel ‘nieuwe’ mensen. Het festival 

vindt culturele diversiteit bijzonder waardevol, omdat die kan bijdragen tot meer 

onderlinge verdraagzaamheid en solidariteit. Ieder jaar pakken de organisatoren een 

mondiaal thema creatief en veelzijdig aan om er de aandacht van de muziekliefhebbers 

op te vestigen: rijkdom van culturen, media, transport… Niet hoogdravend, maar via 

workshops, aankleding, tentoonstelling, ludieke acties… ‘Embrace the world’ is niet voor 

niets de slogan van Kokopelli. 

De OxVan is een tweedehandscaravan, met steun van de Provincie omgebouwd tot 

platform om samen te werken rond eerlijke handel en de SDG’s. De Oxfam-Wereldwinkels 

breken hiermee uit het huidige model en bereiken een nieuw publiek. Zeker door nieuwe 

samenwerkingen (zoals met Refu Interim) wordt deze OxVan voor jong en oud een 

mobiele trekpleister. Op een frisse manier komt hij bij de mensen.

Met steun van de Provincie West-Vlaanderen begeleidt Djapo een traject systeemdenken 

voor wereldburgerschapseducatie in de lerarenopleidingen (kleuter- en lager onderwijs) 

in de hogescholen VIVES en Howest. Systeemdenken helpt kinderen om complexe 

onderwerpen als fair trade of klimaatverandering beter te begrijpen.  Systeemdenken 

brengt in kaart wat de oorzaken en gevolgen zijn, hoe de onderdelen zich verhouden tot 

het geheel en wat de verschillende perspectieven zijn.  

Nascholingen, co-teaching en demonstratielessen maken zowel docenten als studenten 

vertrouwd met deze internationaal erkende sleutelcompetentie. Ook voor stages en 

bachelorproeven vormt systeemdenken voor wereldburgerschap het onderwerp. Voor 

de inhoudelijke expertise in verband met thema’s als fair trade, diversiteit, water… doet 

Djapo een beroep op gespecialiseerde partners. Tot slot schrijven de Djapo-medewerkers 

samen met de docenten van de lerarenopleidingen een handleiding. Zo wordt kennis 

doorgegeven, ook na stopzetting van de financiering. 

Dunia is een WERELDfeest op het strand van Oostduinkerke. Dit laagdrempelig en 

sensibiliserend evenement plaatst de lokale en regionale vierdepijlerwerking centraal, 

onder de vorm van een wereldmarkt met ook nog leuke optredens en boeiende 

workshops. 

PROVINCIAAL REGLEMENT:  
WERELDBURGERSCHAP STIMULEREN IN WEST-VLAANDEREN
 
Artikel 1 – Kader

• Wereldburgerschap overstijgt de oude tegenstellingen tussen Noord en Zuid. Het benadrukt dat we samen op één aarde leven 

en voor dezelfde uitdagingen staan. Iedereen, veraf en dichtbij, nu en in de toekomst moet op die wereld menswaardig kunnen leven. En 

daarvoor moet iedereen verantwoordelijkheid opnemen. Het uiteindelijke doel van wereldburgerschap stimuleren, is het besef te vergroten 

van onderlinge afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor onze wereld.

• In september 2015 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) of 

‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ goed. Deze SDG’s zorgen binnen het kader van vrede en samenwerking voor evenwicht tussen de 

drie dimensies van duurzame ontwikkeling: de economische, sociale en ecologische dimensie. De 17 doelstellingen, 169 subdoelstellin-

gen en 229 indicatoren moeten tegen 2030 bereikt zijn. De SDG’s zijn onderdeel van Agenda 2030, leave no one behind. In deze agenda 

komen de ontwikkelings- en klimaatagenda samen.

Artikel 2 - Doelstellingen

Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, binnen de perken van het budget en de bevoegdheden, wereldburgerschap in 

West-Vlaanderen stimuleren.

Met de steun aan bovenlokale activiteiten rond wereldburgerschap beoogt het provinciebestuur twee zaken:

•  het provinciebestuur wil diverse actoren stimuleren en ondersteunen om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten die het   

draagvlak voor mondiale solidariteit en wereldburgerschap vergroten;

•  het provinciebestuur wil bijdragen aan de realisatie van de SDG’s van de Verenigde Naties.

Artikel 3 - Toepassingsgebied

Voor de subsidies in het kader van dit reglement komen in aanmerking:

•  een openbaar bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband of bovenlokale actor;

•  een feitelijke vereniging, vzw, bedrijf, school of samenwerkingsverband.

Artikel 4 – Soorten subsidies en tussenkomsten

Binnen de perken van het budget zijn er vier soorten tussenkomsten:

1. Werkingssubsidie aan Noord-Zuidorganisaties, die aan de criteria van artikel 6.1 voldoen, en die als doel hebben de  

 West-Vlaamse bevolking voor de Noord-Zuidproblematiek te sensibiliseren en wereldburgerschap te stimuleren  door  

 middel van een duurzame werking en educatieve activiteiten.

 De organisaties tonen aan op welke manier ze bijdragen tot de SDG’s en hoe ze hierrond informeren en sensibiliseren.

 De aanvragen voor werkingssubsidies worden ingediend vóór 1 april.

2. Projectsubsidie voor een initiatief of evenement afgebakend in tijd en ruimte van maximaal één jaar, dat aan de  

 inhoudelijke criteria van art. 6.2 voldoet.

3. Tussenkomst op basis van een subsidieovereenkomst voor een initiatief afgebakend in ruimte en tijd van twee tot 

 maximaal drie jaar, dat aan de inhoudelijke criteria van artikel 6.2 voldoet.

 Een subsidieovereenkomst tussen de aanvrager en het provinciebestuur omvat: 

 • de doelstellingen;

 • de te bereiken doelgroep;

 • de planning;

 • de verwachte resultaten en indicatoren;

 • de samenwerkingsverbanden;

 • het budget; 

 • de wederzijdse verbintenissen tussen de aanvrager en het provinciebestuur.

4. Subsidie in het kader van een projectoproep om een specifiek regio-, doelgroep- of themagebonden initiatief op te  

 zetten, met betrekking tot het provinciaal wereldburgerschapsbeleid. De deputatie bepaalt de criteria, het thema, de  

 doelgroep, de regio, het budget en de modaliteiten van de oproep.

Artikel 11 - Terugvordering

Het subsidiebedrag kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden indien:

• de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel;

• de subsidie frauduleus aangewend wordt;

• de kosten niet verantwoord kunnen worden binnen de in artikel 10 vermelde termijn;

• de verleende subsidie de gemaakte kosten overstijgt.

Als de aanvragende organisatie de subsidie niet heeft benut voor het vermelde doel of als er sprake is van fraude, dan kan deze orga-

nisatie uitgesloten worden van elke provinciale subsidie. Dit voor minstens de daaropvolgende vijf jaar, met ingang van de beslissing 

van de deputatie in verband met de terugvordering.

Artikel 12 - Return voor de Provincie West-Vlaanderen

In het kader van het reglement voor de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie, moet de provinciale onder-

steuning zichtbaar gemaakt worden op drukwerk, website, advertenties, mediacampagnes, persberichten, persconferenties, evene-

menten… die kaderen in het goedgekeurde initiatief (‘reglement provinciale herkenbaarheid’, goedgekeurd door de provincieraad op 

12/05/2005).

Aanvragers verbinden er zich toe expertise en informatief materiaal van ondersteunde initiatieven ter beschikking te stellen van 

gelijkaardige initiatieven op vraag van de Provincie en/of het documentatiecentrum voor Wereldburgerschap. Materialen die in het 

kader van goedgekeurde subsidieovereenkomsten worden ontwikkeld, bezorgt men gratis aan het documentatiecentrum. Het docu-

mentatiecentrum kan die ter beschikking stellen van het grotere publiek.

In het kader van kennisuitwisseling en het faciliteren van samenwerking volgt de aanvrager minstens één educatieve of netwerkacti-

viteit van het Wereldhuis-Vlaanderen per jaar (zie ook art. 5). 

Artikel 13 – Wijzigingen en betwistingen

Indien het initiatief niet kan plaatsvinden of indien de gegevens die bij de aanvraag werden verstrekt, veranderd zijn, dan brengt de 

organisatie de Provincie West-Vlaanderen daarvan onmiddellijk op de hoogte. 

Elke wijziging kan onderwerp zijn van een vernieuwde advisering en goedkeuring.

In de volgende gevallen kan de deputatie beslissen om het subsidiebedrag niet uit te betalen en de organisatie uit te sluiten van elke 

provinciale subsidie voor minstens de daaropvolgende vijf jaar, met ingang van de beslissing van de deputatie:

• als de verleende subsidie niet benut wordt voor het vermelde doel;

• of als de kosten niet verantwoord kunnen worden binnen de twee maanden na de vooraf bepaalde einddatum van het  

 initiatief;

• of als de subsidie frauduleus aangewend wordt.

De deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen.

Artikel 14 - Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2019 en eindigt op 31 december 2025. Het vervangt het reglement ‘wereldburgerschap 

stimuleren in West-Vlaanderen’ dat op 25/9/2014 werd goedgekeurd.

Neem  
mij  
uit
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Artikel 5 - Ontvankelijkheidsvereisten 

De aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden hieronder. Wanneer er niet aan wordt voldaan, is een aanvraag onontvankelijk en 

wordt ze niet aan de adviescommissie voorgelegd.

• De aanvraag is onontvankelijk als de aanvrager voor hetzelfde project al een provinciale subsidie of financiële bijdrage ont 

 vangt of zal ontvangen;

• Het initiatief waarop de aanvraag slaat:

 o heeft niet hoofdzakelijk een winstoogmerk;

 o is niet hoofdzakelijk gericht op ledenwerving;

 o is niet alleen bedoeld voor eigen leden;

 o is niet een louter cultureel evenement;

 o vindt plaats binnen de provincie West-Vlaanderen;

 o heeft een bovenlokaal karakter en een regionale uitstraling. Alleen initiatieven die de grenzen van de eigen  

  gemeente overstijgen, komen in aanmerking voor ondersteuning.

Onder dit reglement kan men maar drie keer voor eenzelfde initiatief een projectsubsidie bekomen. Een vierde aanvraag, vanaf de 

inwerkingtreding van dit reglement, komt niet meer in aanmerking.

De aanvrager volgt minstens één educatieve of netwerkactiviteit van Wereldhuis West-Vlaanderen per jaar (zie ook art. 12).

Artikel 6 - Criteria
6.1 Criteria werkingssubsidie 
Om in aanmerking te komen voor steun, moet de aanvragende organisatie aan volgende verplichte, cumulatieve criteria voldoen:

• erkend zijn als NGO door de hogere overheid die voor Ontwikkelingssamenwerking bevoegd is;

• de hoofdzetel in de provincie West-Vlaanderen hebben, de provinciale geleding vormen van een erkende NGO;

• in West-Vlaanderen een werking hebben gerealiseerd vanuit een secretariaat in de provincie of daarbuiten, met tenminste  

 het equivalent van een halftijdse medewerker werkzaam voor West-Vlaanderen; 

• een werking hebben met lokale vrijwilligers met een bereik van minstens 12 West-Vlaamse gemeenten;

• voor de ondersteuning van de vrijwilligers van de lokale afdelingen minimaal tweemaal per jaar een vormingsactiviteit  

 opzetten; 

• op het ogenblik van de aanvraag al minstens één jaar een actieve werking hebben die beantwoordt aan de bovenvermelde  

 voorwaarden; 

• op een gestructureerde manier de SDG’s integreren in de werking en hierover op regelmatige basis communiceren. 

6.2 criteria projectsubsidie of tussenkomst op basis van een subsidieovereenkomst  

De adviescommissie (art. 8) toetst de aanvragen aan de hieronder omschreven criteria en formuleert een advies voor de deputatie. 

• Het initiatief zet actief aan tot verantwoord wereldburgerschap; streeft naar gedragsverandering door mensen een handelings 

 perspectief aan te bieden; alleen maar informeren en sensibiliseren is niet voldoende. 

• Het initiatief legt op een bewuste, actieve manier een mondiale link; 

 de verbondenheid met andere delen van de wereld komt op een creatieve en duidelijke manier naar voor. 

• De indiener zet in op vernieuwing: 

 o het initiatief geeft blijk van een inspanning om weinig bereikte doelgroepen en regio’s te bereiken; 

 o met het initiatief zet men in op vernieuwende werkvormen en nieuwe inhoudelijke klemtonen binnen wereldburgerschap. 

• De indiener zet in op samenwerking: 

 o het initiatief komt tot stand via een samenwerkingsverband; 

 o het initiatief betrekt ook organisaties die niet specifiek gerelateerd zijn aan de klassieke ‘Noord-Zuidwerking’. 

• Het initiatief is op een kwalitatieve manier gepland: 

 o de fasering/planning voor het initiatief is uitgewerkt en realistisch; 

 o de begroting is degelijk en realistisch; 

 o de verhouding tussen de totale kost en de aangevraagde subsidie is realistisch. 

• Men houdt rekening met duurzaamheidsaspecten; bij evenementen wordt duurzaam omgegaan met catering, water,  

 mobiliteit, materialen, communicatie, afval… 

• Er is aandacht voor een correcte beeldvorming. 

• Het initiatief draagt bij tot de realisatie van de SDG’s en communiceert hierover. 

• De subsidieaanvraag heeft alleen betrekking op kosten gemaakt na het indienen van de aanvraag; de subsidie kan niet dienen  

 om kosten uit het verleden te dekken, d.i. van voor de aanvraag.

Artikel 7 - Verloop van het dossier  

• De medewerkers van het Wereldhuis staan ter beschikking van de aanvrager voor informatie over de toepassing van dit regle 

 ment en voor feedback op aanvragen in voorbereiding. 

• De aanvraag 

 o moet gericht worden aan de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen via het Wereldhuis West-Vlaanderen; 

 o gebeurt alleen digitaal via de daartoe bestemde formulieren (zie www.west-vlaanderen.be/wereldhuis of mail naar  

  wereldhuis@west-vlaanderen.be); 

 o gebeurt vóór 1 april of vóór 1 oktober.  

• De adviescommissie brengt advies uit aan de deputatie over de inhoudelijke goedkeuring, het subsidiebedrag en de  

 opsplitsing in meerdere schijven. 

• De deputatie bepaalt het subsidiebedrag, op basis van de geraamde kosten en de criteria uit artikel 6. 

• De deputatie brengt de gemotiveerde beslissing ter kennis aan de aanvrager.

Artikel 8 - Adviescommissie

• De adviescommissie

 o wordt door de deputatie aangesteld;

 o brengt advies uit op basis van vastgelegde criteria (cfr. artikel 6).

• Samenstelling:

 o maximaal vijf stemgerechtigde externe deskundigen, niet-stemgerechtigde personeelsleden van de dienst en drie  

  waarnemers aangeduid door de Provincieraad.

 o er moeten minstens drie externe deskundigen aanwezig zijn om geldig advies uit te brengen.

 o er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit.

• De aanvrager van een subsidieovereenkomst wordt uitgenodigd op de adviescommissie om het project kort toe te lichten en  

 de vragen van de commissie te beantwoorden.

 

Artikel 9 - Financiën

• Maximumbedragen:

 o de werkingssubsidie bedraagt maximaal 5.000 euro;

 o de projectsubsidie bedraagt maximaal 75% van de reële kosten met een maximum van 5.000 euro;

 o de subsidie in het kader van de subsidieovereenkomst bedraagt maximaal 30.000 euro per jaar met een maximum  

  van 75 % van de reële kosten die in aanmerking komen gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren.

• Uitbetaling:

 o de uitbetaling gebeurt op een rekening op naam van de organisatie.

 o de werkingssubsidie wordt volledig uitbetaald na goedkeuring door de deputatie.

 o bij projectsubsidies wordt een voorschot van 70 % van de subsidie uitbetaald na goedkeuring door de deputatie.  

  Het saldo wordt uitbetaald op basis van de voorwaarden beschreven in art. 10. 

 o bij een subsidieovereenkomst wordt de tussenkomst in schijven uitbetaald volgens de bepalingen in art. 10.  

  Overeenkomstig art. 10 wordt het laatste jaar 70 % van het bedrag uitbetaald en wordt het saldo vereffend.

Artikel 10 - Rapportering

Bij een subsidieovereenkomst wordt jaarlijks een tussentijds rapport opgesteld. Dat rapport bevat minstens volgende gegevens:

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

• een overzicht van de gemaakte kosten, samen met de vermelding van waar alle facturen en bewijzen bijgehouden worden.

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

Ten laatste twee maanden na afsluiten van een subsidieovereenkomst of projectsubsidie, moet de indiener volgende documenten 

voorleggen:

• een werkings- en evaluatieverslag dat de resultaten weergeeft;

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

• het volledig ingevulde en ondertekende verslagformulier ‘provinciale herkenbaarheid’, met de nodige bewijsstukken (cfr. art. 12).

Na indienen van deze bewijsstukken wordt het saldo van de subsidie of tussenkomst uitbetaald (30 % van de laatste schijf). 

• De deputatie kan door de administratie laten nakijken of de verstrekte gegevens juist zijn.

Het initiatief moet vrij toegankelijk zijn voor toezicht door personeelsleden van het Wereldhuis West-Vlaanderen.

Artikel 5 - Ontvankelijkheidsvereisten 

De aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden hieronder. Wanneer er niet aan wordt voldaan, is een aanvraag onontvankelijk en 

wordt ze niet aan de adviescommissie voorgelegd.

• De aanvraag is onontvankelijk als de aanvrager voor hetzelfde project al een provinciale subsidie of financiële bijdrage ont 

 vangt of zal ontvangen;

• Het initiatief waarop de aanvraag slaat:

 o heeft niet hoofdzakelijk een winstoogmerk;

 o is niet hoofdzakelijk gericht op ledenwerving;

 o is niet alleen bedoeld voor eigen leden;

 o is niet een louter cultureel evenement;

 o vindt plaats binnen de provincie West-Vlaanderen;

 o heeft een bovenlokaal karakter en een regionale uitstraling. Alleen initiatieven die de grenzen van de eigen  

  gemeente overstijgen, komen in aanmerking voor ondersteuning.

Onder dit reglement kan men maar drie keer voor eenzelfde initiatief een projectsubsidie bekomen. Een vierde aanvraag, vanaf de 

inwerkingtreding van dit reglement, komt niet meer in aanmerking.

De aanvrager volgt minstens één educatieve of netwerkactiviteit van Wereldhuis West-Vlaanderen per jaar (zie ook art. 12).

Artikel 6 - Criteria
6.1 Criteria werkingssubsidie 
Om in aanmerking te komen voor steun, moet de aanvragende organisatie aan volgende verplichte, cumulatieve criteria voldoen:

• erkend zijn als NGO door de hogere overheid die voor Ontwikkelingssamenwerking bevoegd is;

• de hoofdzetel in de provincie West-Vlaanderen hebben, de provinciale geleding vormen van een erkende NGO;

• in West-Vlaanderen een werking hebben gerealiseerd vanuit een secretariaat in de provincie of daarbuiten, met tenminste  

 het equivalent van een halftijdse medewerker werkzaam voor West-Vlaanderen; 

• een werking hebben met lokale vrijwilligers met een bereik van minstens 12 West-Vlaamse gemeenten;

• voor de ondersteuning van de vrijwilligers van de lokale afdelingen minimaal tweemaal per jaar een vormingsactiviteit  

 opzetten; 

• op het ogenblik van de aanvraag al minstens één jaar een actieve werking hebben die beantwoordt aan de bovenvermelde  

 voorwaarden; 

• op een gestructureerde manier de SDG’s integreren in de werking en hierover op regelmatige basis communiceren. 

6.2 criteria projectsubsidie of tussenkomst op basis van een subsidieovereenkomst  

De adviescommissie (art. 8) toetst de aanvragen aan de hieronder omschreven criteria en formuleert een advies voor de deputatie. 

• Het initiatief zet actief aan tot verantwoord wereldburgerschap; streeft naar gedragsverandering door mensen een handelings 

 perspectief aan te bieden; alleen maar informeren en sensibiliseren is niet voldoende. 

• Het initiatief legt op een bewuste, actieve manier een mondiale link; 

 de verbondenheid met andere delen van de wereld komt op een creatieve en duidelijke manier naar voor. 

• De indiener zet in op vernieuwing: 

 o het initiatief geeft blijk van een inspanning om weinig bereikte doelgroepen en regio’s te bereiken; 

 o met het initiatief zet men in op vernieuwende werkvormen en nieuwe inhoudelijke klemtonen binnen wereldburgerschap. 

• De indiener zet in op samenwerking: 

 o het initiatief komt tot stand via een samenwerkingsverband; 

 o het initiatief betrekt ook organisaties die niet specifiek gerelateerd zijn aan de klassieke ‘Noord-Zuidwerking’. 

• Het initiatief is op een kwalitatieve manier gepland: 

 o de fasering/planning voor het initiatief is uitgewerkt en realistisch; 

 o de begroting is degelijk en realistisch; 

 o de verhouding tussen de totale kost en de aangevraagde subsidie is realistisch. 

• Men houdt rekening met duurzaamheidsaspecten; bij evenementen wordt duurzaam omgegaan met catering, water,  

 mobiliteit, materialen, communicatie, afval… 

• Er is aandacht voor een correcte beeldvorming. 

• Het initiatief draagt bij tot de realisatie van de SDG’s en communiceert hierover. 

• De subsidieaanvraag heeft alleen betrekking op kosten gemaakt na het indienen van de aanvraag; de subsidie kan niet dienen  

 om kosten uit het verleden te dekken, d.i. van voor de aanvraag.

Artikel 7 - Verloop van het dossier  

• De medewerkers van het Wereldhuis staan ter beschikking van de aanvrager voor informatie over de toepassing van dit regle 

 ment en voor feedback op aanvragen in voorbereiding. 

• De aanvraag 

 o moet gericht worden aan de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen via het Wereldhuis West-Vlaanderen; 

 o gebeurt alleen digitaal via de daartoe bestemde formulieren (zie www.west-vlaanderen.be/wereldhuis of mail naar  

  wereldhuis@west-vlaanderen.be); 

 o gebeurt vóór 1 april of vóór 1 oktober.  

• De adviescommissie brengt advies uit aan de deputatie over de inhoudelijke goedkeuring, het subsidiebedrag en de  

 opsplitsing in meerdere schijven. 

• De deputatie bepaalt het subsidiebedrag, op basis van de geraamde kosten en de criteria uit artikel 6. 

• De deputatie brengt de gemotiveerde beslissing ter kennis aan de aanvrager.

Artikel 8 - Adviescommissie

• De adviescommissie

 o wordt door de deputatie aangesteld;

 o brengt advies uit op basis van vastgelegde criteria (cfr. artikel 6).

• Samenstelling:

 o maximaal vijf stemgerechtigde externe deskundigen, niet-stemgerechtigde personeelsleden van de dienst en drie  

  waarnemers aangeduid door de Provincieraad.

 o er moeten minstens drie externe deskundigen aanwezig zijn om geldig advies uit te brengen.

 o er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit.

• De aanvrager van een subsidieovereenkomst wordt uitgenodigd op de adviescommissie om het project kort toe te lichten en  

 de vragen van de commissie te beantwoorden.

 

Artikel 9 - Financiën

• Maximumbedragen:

 o de werkingssubsidie bedraagt maximaal 5.000 euro;

 o de projectsubsidie bedraagt maximaal 75% van de reële kosten met een maximum van 5.000 euro;

 o de subsidie in het kader van de subsidieovereenkomst bedraagt maximaal 30.000 euro per jaar met een maximum  

  van 75 % van de reële kosten die in aanmerking komen gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren.

• Uitbetaling:

 o de uitbetaling gebeurt op een rekening op naam van de organisatie.

 o de werkingssubsidie wordt volledig uitbetaald na goedkeuring door de deputatie.

 o bij projectsubsidies wordt een voorschot van 70 % van de subsidie uitbetaald na goedkeuring door de deputatie.  

  Het saldo wordt uitbetaald op basis van de voorwaarden beschreven in art. 10. 

 o bij een subsidieovereenkomst wordt de tussenkomst in schijven uitbetaald volgens de bepalingen in art. 10.  

  Overeenkomstig art. 10 wordt het laatste jaar 70 % van het bedrag uitbetaald en wordt het saldo vereffend.

Artikel 10 - Rapportering

Bij een subsidieovereenkomst wordt jaarlijks een tussentijds rapport opgesteld. Dat rapport bevat minstens volgende gegevens:

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

• een overzicht van de gemaakte kosten, samen met de vermelding van waar alle facturen en bewijzen bijgehouden worden.

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

Ten laatste twee maanden na afsluiten van een subsidieovereenkomst of projectsubsidie, moet de indiener volgende documenten 

voorleggen:

• een werkings- en evaluatieverslag dat de resultaten weergeeft;

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

• het volledig ingevulde en ondertekende verslagformulier ‘provinciale herkenbaarheid’, met de nodige bewijsstukken (cfr. art. 12).

Na indienen van deze bewijsstukken wordt het saldo van de subsidie of tussenkomst uitbetaald (30 % van de laatste schijf). 

• De deputatie kan door de administratie laten nakijken of de verstrekte gegevens juist zijn.

Het initiatief moet vrij toegankelijk zijn voor toezicht door personeelsleden van het Wereldhuis West-Vlaanderen.
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Aanzetten tot verantwoord wereldburgerschap – Kokopelli Gullegem – Embrace the world

PROVINCIAAL REGLEMENT:  
WERELDBURGERSCHAP STIMULEREN IN WEST-VLAANDEREN
 
Artikel 1 – Kader

• Wereldburgerschap overstijgt de oude tegenstellingen tussen Noord en Zuid. Het benadrukt dat we samen op één aarde leven 

en voor dezelfde uitdagingen staan. Iedereen, veraf en dichtbij, nu en in de toekomst moet op die wereld menswaardig kunnen leven. En 

daarvoor moet iedereen verantwoordelijkheid opnemen. Het uiteindelijke doel van wereldburgerschap stimuleren, is het besef te vergroten 

van onderlinge afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor onze wereld.

• In september 2015 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) of 

‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ goed. Deze SDG’s zorgen binnen het kader van vrede en samenwerking voor evenwicht tussen de 

drie dimensies van duurzame ontwikkeling: de economische, sociale en ecologische dimensie. De 17 doelstellingen, 169 subdoelstellin-

gen en 229 indicatoren moeten tegen 2030 bereikt zijn. De SDG’s zijn onderdeel van Agenda 2030, leave no one behind. In deze agenda 

komen de ontwikkelings- en klimaatagenda samen.

Artikel 2 - Doelstellingen

Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, binnen de perken van het budget en de bevoegdheden, wereldburgerschap in 

West-Vlaanderen stimuleren.

Met de steun aan bovenlokale activiteiten rond wereldburgerschap beoogt het provinciebestuur twee zaken:

•  het provinciebestuur wil diverse actoren stimuleren en ondersteunen om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten die het   

draagvlak voor mondiale solidariteit en wereldburgerschap vergroten;

•  het provinciebestuur wil bijdragen aan de realisatie van de SDG’s van de Verenigde Naties.

Artikel 3 - Toepassingsgebied

Voor de subsidies in het kader van dit reglement komen in aanmerking:

•  een openbaar bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband of bovenlokale actor;

•  een feitelijke vereniging, vzw, bedrijf, school of samenwerkingsverband.

Artikel 4 – Soorten subsidies en tussenkomsten

Binnen de perken van het budget zijn er vier soorten tussenkomsten:

1. Werkingssubsidie aan Noord-Zuidorganisaties, die aan de criteria van artikel 6.1 voldoen, en die als doel hebben de  

 West-Vlaamse bevolking voor de Noord-Zuidproblematiek te sensibiliseren en wereldburgerschap te stimuleren  door  

 middel van een duurzame werking en educatieve activiteiten.

 De organisaties tonen aan op welke manier ze bijdragen tot de SDG’s en hoe ze hierrond informeren en sensibiliseren.

 De aanvragen voor werkingssubsidies worden ingediend vóór 1 april.

2. Projectsubsidie voor een initiatief of evenement afgebakend in tijd en ruimte van maximaal één jaar, dat aan de  

 inhoudelijke criteria van art. 6.2 voldoet.

3. Tussenkomst op basis van een subsidieovereenkomst voor een initiatief afgebakend in ruimte en tijd van twee tot 

 maximaal drie jaar, dat aan de inhoudelijke criteria van artikel 6.2 voldoet.

 Een subsidieovereenkomst tussen de aanvrager en het provinciebestuur omvat: 

 • de doelstellingen;

 • de te bereiken doelgroep;

 • de planning;

 • de verwachte resultaten en indicatoren;

 • de samenwerkingsverbanden;

 • het budget; 

 • de wederzijdse verbintenissen tussen de aanvrager en het provinciebestuur.

4. Subsidie in het kader van een projectoproep om een specifiek regio-, doelgroep- of themagebonden initiatief op te  

 zetten, met betrekking tot het provinciaal wereldburgerschapsbeleid. De deputatie bepaalt de criteria, het thema, de  

 doelgroep, de regio, het budget en de modaliteiten van de oproep.

Artikel 11 - Terugvordering

Het subsidiebedrag kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden indien:

• de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel;

• de subsidie frauduleus aangewend wordt;

• de kosten niet verantwoord kunnen worden binnen de in artikel 10 vermelde termijn;

• de verleende subsidie de gemaakte kosten overstijgt.

Als de aanvragende organisatie de subsidie niet heeft benut voor het vermelde doel of als er sprake is van fraude, dan kan deze orga-

nisatie uitgesloten worden van elke provinciale subsidie. Dit voor minstens de daaropvolgende vijf jaar, met ingang van de beslissing 

van de deputatie in verband met de terugvordering.

Artikel 12 - Return voor de Provincie West-Vlaanderen

In het kader van het reglement voor de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie, moet de provinciale onder-

steuning zichtbaar gemaakt worden op drukwerk, website, advertenties, mediacampagnes, persberichten, persconferenties, evene-

menten… die kaderen in het goedgekeurde initiatief (‘reglement provinciale herkenbaarheid’, goedgekeurd door de provincieraad op 

12/05/2005).

Aanvragers verbinden er zich toe expertise en informatief materiaal van ondersteunde initiatieven ter beschikking te stellen van 

gelijkaardige initiatieven op vraag van de Provincie en/of het documentatiecentrum voor Wereldburgerschap. Materialen die in het 

kader van goedgekeurde subsidieovereenkomsten worden ontwikkeld, bezorgt men gratis aan het documentatiecentrum. Het docu-

mentatiecentrum kan die ter beschikking stellen van het grotere publiek.

In het kader van kennisuitwisseling en het faciliteren van samenwerking volgt de aanvrager minstens één educatieve of netwerkacti-

viteit van het Wereldhuis-Vlaanderen per jaar (zie ook art. 5). 

Artikel 13 – Wijzigingen en betwistingen

Indien het initiatief niet kan plaatsvinden of indien de gegevens die bij de aanvraag werden verstrekt, veranderd zijn, dan brengt de 

organisatie de Provincie West-Vlaanderen daarvan onmiddellijk op de hoogte. 

Elke wijziging kan onderwerp zijn van een vernieuwde advisering en goedkeuring.

In de volgende gevallen kan de deputatie beslissen om het subsidiebedrag niet uit te betalen en de organisatie uit te sluiten van elke 

provinciale subsidie voor minstens de daaropvolgende vijf jaar, met ingang van de beslissing van de deputatie:

• als de verleende subsidie niet benut wordt voor het vermelde doel;

• of als de kosten niet verantwoord kunnen worden binnen de twee maanden na de vooraf bepaalde einddatum van het  

 initiatief;

• of als de subsidie frauduleus aangewend wordt.

De deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen.

Artikel 14 - Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2019 en eindigt op 31 december 2025. Het vervangt het reglement ‘wereldburgerschap 

stimuleren in West-Vlaanderen’ dat op 25/9/2014 werd goedgekeurd.



30 31

EEN MONDIALE LINK LEGGEN 

Klimaat, armoede, migratie, waterschaarste: noem een wereldprobleem en het is 

verbonden aan wat er op ons bord ligt. Maar als eten het probleem is, is het ook de 

oplossing. Met de keuzes die wij elke dag maken in de winkel, hebben jij en ik mee de 

sleutel voor verandering in handen. We brengen wereldburgerschap in de praktijk door 

eten op tafel te zetten dat lekker is, voor mens en planeet. 

Dries Aelter, Rikolto

Wat bij ons gebeurt, heeft gevolgen voor het Zuiden. En omgekeerd: wat in het Zuiden 

gebeurt, heeft impact op ons leven. Laat deze onderlinge afhankelijkheid op een 

creatieve en duidelijke manier aan bod komen. Overal ter wereld staan we voor dezelfde 

uitdagingen. Positieve voorbeelden van mensen die concrete oplossingen zoeken, werken 

motiverend en stimulerend. 

Werk samen met partners uit het Zuiden of diasporaorganisaties. Organisaties die zich 

specifiek op ontwikkeling in het Zuiden richten worden zo bondgenoten, want concrete 

voorbeelden bieden mee(r) inzicht in en helpen om clichés en vastgeroeste beelden te 

doorprikken. 

Maar wat in het globale Zuiden gebeurt, heeft ook gevolgen bij ons. Vandaar dat in 

dit reglement acties naar en met vluchtelingen en migranten een plaats krijgen. De 

adviescommissie waakt erover dat er een gezond evenwicht blijft tussen ondersteuning 

van zo’n acties en acties rond mondiale solidariteit. 

Met het online monument Beni Files herdenkt de organisatie Mama Kivu de talrijke 

slachtoffers  van een reeks bloedbaden in het oosten van Congo. Sinds oktober 2014 

vinden in en rond de stad Beni, in de provincie Noord-Kivu, bloederige aanvallen plaats op 

de bevolking. Nog altijd weet niemand precies wie er werkelijk achter de aanvallen zit en 

waarom de aanvallen plaatsvonden en waarom de bevolking op een erg brutale manier 

wordt getraumatiseerd. Het monument geeft de vele onzichtbare slachtoffers een gezicht. 

Met ook nog een namenlijst, een webdocumentaire, een tv-reportage, een interactieve 

expo, een lezingenreeks en een actie in samenwerking met Stad Ieper en het In Flanders 

Fields Museum, doorbreekt Mama Kivu de stilte rond het geweld in Noord-Kivu.Aanzetten tot verantwoord wereldburgerschap – de Oxvan – Fair Trade on wheels
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Bovenlokaal karakter en regionale uitstraling – Kortrijk, Harelbeke en  
Kuurne – Mondiale cafés

BOVENLOKAAL KARAKTER EN REGIONALE 
UITSTRALING 
Dit reglement ondersteunt geen puur lokale initiatieven: wat de grenzen van de eigen 

gemeente niet overstijgt, komt niet in aanmerking voor ondersteuning. Durf over 

de gemeentegrenzen heen kijken of zet een intergemeentelijke samenwerking op: je 

vergroot je bereik en leert organisaties en/of besturen van de buurgemeentes kennen. 

Een samenwerking betekent ook een besparing op een aantal gemeenschappelijke 

kosten, zoals drukwerk (affiches, folders…). Samen sta je sterker.

Een ijzersterke programmatie en een veelzijdige, regionale, provinciale en zelfs 

nationale promotie zorgen ervoor dat je evenement de gemeentegrenzen overstijgt.  

De mondiale raden van Harelbeke, Kuurne en Kortrijk slaan al enkele jaren de handen 

in elkaar om mondiale cafés te organiseren. Een mondiaal café is een laagdrempelige 

manier om wereldthema’s in een gezellig café naar een ruim publiek te brengen. 

Veel aspecten uit ons dagelijks leven kunnen niet los gezien worden van onze vlug 

globaliserende wereld. In het verleden kwamen al onderwerpen aan bod als ‘Landbouw 

en duurzaam voedsel’ , ‘Sociaal en ethisch ondernemen: kunnen ondernemers de 

wereld redden?’ of ‘een avond over en met eten’. De cafés vinden vaak plaats op 

bijzondere locaties, in een ongedwongen sfeer, en ze worden doorspekt met beeld- of 

klankfragmenten. Door intergemeentelijk samen te werken bereik je een breder publiek. 

Het leidde ook al tot andere gemeenschappelijke activiteiten, zoals een daguitstap naar 

het Africa Museum in Tervuren.

VERNIEUWING
De wereld is veranderd en blijft veranderen. De Noord-Zuidaanpak maakt plaats voor 

wereldburgerschap. Klimaatverandering, financiële crisissen en migratie stellen ons 

voor nieuwe uitdagingen. Nieuwe partnerships worden noodzakelijk.

Weinig bereikte doelgroepen of regio’s

Het is een oud zeer: vaak preken we nog te veel voor eigen parochie, voor de 

‘reeds overtuigden’. Het is een grote uitdaging om doelgroepen te bereiken die 

niet automatisch naar wereldburgerschapsevenementen komen. Het is niet altijd 

gemakkelijk om kansengroepen, mensen met een migratieachtergrond, volleyballers, 

bakkers… te bereiken. Pak het laagdrempelig aan en sluit aan bij bestaande 

evenementen. Vertrek vanuit belangstellingspunten: eten, kinderen, verhalen, jobs… 

Gebeurt er weinig bij jou in de regio en steek je graag het vuur aan de lont? Neem 

contact met ons op. We gaan dan samen op zoek naar lokaal geëngageerde mensen die 

openstaan voor leuke samenwerkingen. 
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Refu Interim vzw wil zoveel mogelijk nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen en 

andere mensen die recent in België zijn komen wonen) en organisaties in de provincie 

de kans bieden elkaar via vrijwilligerswerk te leren kennen. Omdat vrijwilligerswerk 

een oefenkans voor de Nederlandse taal biedt, netwerkverbredend kan werken, leuk is, 

interessant is om op je cv te zetten, de kans biedt talenten in te zetten of te ontdekken 

en om ervaring op te doen. Refu Interim werpt haar vrijwilligers niet zomaar voor de 

leeuwen, maar stoomt ze klaar voor vrijwilligerswerk via workshops, activiteiten en 

bezoeken aan organisaties en bedrijven. En de organisaties? Zij krijgen de kans samen te 

werken met gemotiveerde, getalenteerde én diverse vrijwilligers, en voor ontmoetingen 

te zorgen waar die ontmoetingen anders misschien moeilijk zijn. 

Words, Beats & Moves ondersteunt wereldburgerschap op een creatieve manier 

voor nieuwkomers en Vlamingen: de initiatiefnemers organiseren muziek- en 

theaterworkshops met kinderen en jongeren in basisscholen, OKAN en opvangcentra. 

De nadruk ligt op empowerment en verbinding. Wereldburgerschap is een kwestie van 

mensen verbinden: Wij en Zij. Wederzijds. En hoe kun je dit beter dan door samen muziek 

en theater te spelen en dit af en toe te tonen aan de lokale en bredere gemeenschap? 

Wil je zelf met muzikale werkvormen aan de slag in de school of gemeenschap? Voor 

jou ontwikkelt Crea Thera een basispakket ‘muzikale werkvormen’. Je kunt hiervoor 1 

of 2 dagen basistraining volgen. Zo wordt het project duurzaam en overdraagbaar naar 

andere scholen en opvangcentra in België.

Vernieuwende werkvormen 
Er mag al eens iets uitgetest worden in dit reglement: nieuwe (combinaties van) 

werkvormen, creatieve methodieken, een nieuwe doelgroep, andere benaderingen, 

verfrissende samenwerkingen. Pas door dingen aan te pakken, kun je ze verfijnen en 

nog beter maken. 

Iedereen Mondiaal wil mensen op een ontspannende en laagdrempelige manier 

onderdompelen in mondiale thema’s. Het werelds gps-spel is bijvoorbeeld ideaal voor een 

teambuilding of vrijgezellenfeest, voor een activiteit met je vereniging of gewoon met 

een groep vrienden. Ieder team krijgt een gps-toestel in handen en stapt in de rol van een 

wereldburger. Tijdens deze unieke citygame gidsen de tablets je door de stadscentra van 

Roeselare, Brugge, Kortrijk of Oostende. In een wirwar van straatjes leer je deze steden op een 

duurzame, sociale en ecologische manier kennen en ontdek je het belang van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen.
Weinig bereikte doelgroepen of regio’s – Refu Interim vzw – Zottigheid als  

hefboom voor integratie

© Kathie Danneels
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Nieuwe inhoudelijke klemtoon – 11 11 11 Koekelare -  
Theatervoorstelling ‘Transit België’

Wereldburgerschap, het globale Zuiden, Noord-Zuidsamenwerking: ze vinden niet 

altijd makkelijk ingang bij het brede publiek en al zeker niet bij jongeren. Binnen 

het driejarig project ‘Quindo Mundo - West-Vlaamse Wereldbloggers’ werd met 

nieuwsberichten op een crossmediale website het relaas gebracht van hoe West-Vlaamse 

hogeschoolstudenten hun buitenlandse stage ervaren hadden. Bij de presentatie van 

die ‘wereldcontent’ bedienen de stagiairs zich van zowat alle types media: webartikels, 

fotoreeksen, filmpjes, radioreportages… Op die unieke manier bereikten hun ervaringen 

makkelijker de jonge doelgroep in een communicatievorm waar ze zelf goed mee 

vertrouwd zijn. Op hun beurt werden jongeren gestimuleerd om globaal te denken. 

Nieuwe inhoudelijke klemtoon

De wereld van ontwikkelingssamenwerking is voortdurend in verandering: klemtonen 

veranderen, nieuwe thema’s worden geïntegreerd. Wereldburgerschap is dan ook 

een vlag die veel ladingen dekt. Verschillende thema’s worden met elkaar in verband 

gebracht. Dat maakt het ook net interessant. Speel in op actuele situaties en durf ook 

hete hangijzers aan te pakken, zoals vluchtelingen of klimaatverandering.  

In 2017 zocht 11.Koekelare een nieuwe vorm om een breed publiek aan te spreken en het 

11.11.11-thema van de campagne 2017-2018, ‘migratie’, onder de aandacht te brengen.

Samen met Koekelaarse jongeren en vluchtelingen maakten de mensen van 11.Koekelare 

de theatervoorstelling ‘Transit België’. Centraal stonden een aantal vluchtverhalen, 

verduidelijkt met videofragmenten. De voorstelling lokte heel wat bezoekers en velen 

waren onder de indruk. Het opzet om mensen eens anders naar ‘vluchten’ te laten kijken, 

was meer dan geslaagd.

SAMENWERKEN WERKT 
Om te kunnen samenwerken, moeten we elkaar ook (leren) kennen. Netwerkevents zijn hier 

de ideale gelegenheid voor. Daarom volgt de aanvrager per jaar minstens één educatieve of 

netwerkactiviteit van het Wereldhuis West-Vlaanderen. 

Blijf dus niet in je eigen hokje zitten, maar doe een poging om te verruimen en uit te breken. 

Probeer aandacht te hebben voor andere initiatieven en streef naar complementariteit 

en onderlinge versterking. Een lokale organisatie die werkt voor mensen op de vlucht kan 

bijvoorbeeld samenwerken met organisaties die rond andere kwetsbare doelgroepen werken. 

Samenwerkingen met gekende organisaties uit de sector liggen voor de hand, maar ook 

verrassende samenwerkingen kunnen voor een nieuwe wind zorgen. Durf over het muurtje te 

kijken. Wacht niet te lang om de juiste partners te zoeken voor een samenwerking. 
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Betrek iedereen vroeg genoeg, zodat ook partners hun achterban via eigen kanalen 

kunnen oproepen. Doe beroep op bestaande expertise. Maar hou in het achterhoofd dat 

een win-winsituatie een gezonde basis is voor een duurzame samenwerking. Spreek een 

goede taakafbakening af (wie doet wat?) en beschrijf die ook duidelijk in je aanvraag. 

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen waar ook ter wereld: dat is de inzet van de 

Internationale Vrouwendag op 8 maart. Ieder jaar slaan heel wat organisaties de 

handen in elkaar om het thema op een positieve manier onder de aandacht te brengen. 

Overheden, vrouwenorganisaties, vierdepijlerorganisaties, OKAN en commerciële 

organisaties vinden elkaar in dit breed samenwerkingsverband. De organisatie brengt 

op een originele manier sterke vrouwen in beeld die ijveren voor een betere wereld 

op mondiaal en lokaal vlak. Daarnaast staan nieuwe ontmoetingen en wereldse 

ontdekkingen centraal

Gedurende 3 jaar ging Djapo aan de slag in West-Vlaamse gemeenten om Educatie voor 

Duurzame Ontwikkeling (EDO) te integreren in gemeentes en basisscholen. Elk jaar werd in 3 

gemeentes een educatief en informatief traject op maat opgezet rond een duurzaam thema. 

Door steun aan gemeentes en scholen verlaagt het project de drempel om aan EDO te doen en 

het stimuleert leerlingen om van jongs af keuzes te maken voor een duurzame wereld. Djapo 

zette in op verschillende denkvaardigheden: systeemdenken, creatief denken en filosoferen. 

Naast werken op 3 niveaus (gemeentelijk niveau, niveau van de leerkracht en niveau van de 

leerlingen) stond de interactie tussen Djapo, de gemeente met de plaatselijke basisscholen 

en de middenveldorganisaties centraal. De samenwerking met lokale partners versterkte het 

project en gaf meer draagkracht en zichtbaarheid. 

 
STRAK PLAN
De organisatie van een event of project staat of valt vaak met een goede voorbereiding.

Begin ruim op tijd met je planning en betrek alle partners hierin.

Een draaiboek met stappenplan en taakverdeling is bij de opzet van een event van 

onschatbare waarde. Vergeet ook niet om na elke evaluatie je draaiboek aan te passen.

De begroting is een nauwelijks te onderschatten onderdeel van de aanvraag. Schat de 

uitgaven en inkomsten op voorhand goed in. Toon duidelijk aan dat de kosten gemaakt 

worden in functie van de uiteindelijke doelstelling van het project.

Zorg dat er een realistische verhouding is tussen de totale kosten en de aangevraagde 

subsidie. Een zeer grote som vragen voor een beperkt resultaat is geen goed idee. 

Maar vraag wel genoeg, want koken kost geld. Zorg dat je je volledige project op een 

kwalitatieve manier kunt uitvoeren. Samenwerken werkt – Internationale Vrouwendag in Roeselare
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Aandacht voor duurzaamheid - Rikolto - Good food@school

AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID 
  
‘Genoeg, voor altijd, voor iedereen!’ vat de essentie van duurzaamheid perfect samen. 

Bij alle initiatieven moeten we aandacht hebben voor duurzaamheid. Probeer de inhoud 

ook te linken met de SDG’s. Het mooie van de SDG’s is dat ze de samenhang tonen 

tussen de verschillende aspecten van duurzaamheid. Hou daar ook rekening mee bij de 

aanvraag van je project.  

Sta bij evenementen dus stil bij een duurzame aanpak van catering (fair trade en lokaal 

duurzaam hebben een streepje voor), water, mobiliteit, materialengebruik, energie, 

communicatie, afval… Veel inspiratie en concrete tips vind je op www.groenevent.be. 

Duurzaamheid is niet beperkt tot de P van Planet. Besteed ook aandacht aan de andere 

P’s. Is je project financieel gezond, ook als de ondersteuning ophoudt? Kun je andere 

financieringsbronnen aanboren? Zijn er mogelijkheden om het project in de eigen 

werking (of die van je partners) te integreren? Is het project inclusief, zowel als het gaat 

om gebruikers en bezoekers, als om vrijwilligers en initiatiefnemers? 

Met GoodFood@School streeft Rikolto (Vredeseilanden) met veel partners naar een 

gezond en duurzaam voedingsbeleid op alle lagere en middelbare scholen in Vlaanderen, 

zowel in de eetzaal als in de klas. Een broodnodige ambitie: vandaag heeft lang niet 

iedereen toegang tot gezonde en duurzame voeding, morgen zijn we met nog veel meer. 

Willen we iedereen gezond blijven voeden, op een leefbare planeet, dan moeten we 

ons consumptiepatroon drastisch veranderen. Zo’n veranderingsproces begint bij de 

consumenten en producenten van morgen, onze schoolgaande jeugd. De steun van de 

Provincie maakt dat Rikolto hier extra en cruciale stappen kan zetten om deze ambitie 

waar te maken.
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CORRECTE BEELDVORMING
Een wereldburgerproject hecht veel belang aan een correcte beeldvorming. 

Hou rekening met deze aandachtspunten: 

 

Vertrek vanuit gelijkenissen. We hebben veel gemeenschappelijk met andere groepen 

en culturen, dat is wat ons als mensen verbindt. Vanuit die gelijkenissen vertrekken 

we wanneer we andere mensen willen benaderen. Hier vinden we een herkenbare 

aansluiting met onze eigen leefwereld. Wanneer we deze gemeenschappelijke basis 

duidelijk zien, kunnen we de verschillen ontdekken. Die verschillen geven kleur aan de 

andere cultuur. 

Vermijd de valkuilen van stereotypen en clichés. Verval niet in exotisme, noch in 

paternalisme. Hou rekening met culturen en contexten die voortdurend in verandering 

zijn.  Gebruik geen zwart-witvergelijkingen maar erken de vele tinten grijs die er zijn. 

Wereldburgerschap erkent de complexiteit van de wereld, maar ook van haar inwoners. 

Bewoners kan je tot op zekere hoogte definiëren via land of etnie, maar het zijn ook 

ouders, ze hebben een beroep, hobby’s, het zijn leiders of volgers, de meesten zijn 

aangenaam in de omgang en ook eerlijk, maar er zit ook ratjetoe tussen,… erken die 

variatie. 

Gebruik actuele informatie en foto’s. Dikwijls worden culturen voorgesteld zoals ze 

vroeger waren. Of stukjes folklore worden veralgemeend naar het dagelijkse leven van 

vandaag. Indianen lopen al lang niet meer rond met veren op hun hoofd, en Afrikanen 

dragen evenmin nog een strooien rokje. Als men in Afrika vertelt over Vlaanderen, heeft 

men het ook niet over boeren die met paard en kar naar hun akker trekken of over de 

eerste stoomtreinen. 

Mijd het beeld van de ‘blanke redder in nood’. Westerlingen worden nog altijd opgevoerd 

als de redders die al de problemen komen oplossen in het Zuiden. Wereldburgerschap 

doet net het besef groeien dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor onze 

wereld. Wij zijn een deel van het probleem en kennen –delen van- de oplossing. Voor de 

ander is dat evenzeer waar..
Weinig bereikte doelgroepen of regio’s – Crea Thera - Words, Beats & Moves
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Waar let de adviescommissie op?

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

artikel 6.2. alle aspecten waar de commissie rekening mee houdt. 

Ga er niet zomaar vanuit dat de aanvraag voor iedereen helder is; leden van de 

adviescommissie kennen de dossiers meestal alleen van op papier. Hoe duidelijker je 

aanvraag, hoe groter de kans op een correct advies.

Vragen die de commissie onmiddellijk stelt: 

- Wat zijn de doelstellingen? 

- Is het project een efficiënte uitwerking van de geformuleerde doelstellingen? 

- Hoe duurzaam is het project? 

- Hoe creatief en vernieuwend is het project? 

- Is er eigen inbreng? 

- Staan de kosten in verhouding tot wat je bereikt?

- Komt het project tot stand via samenwerking? 

- Richt het project zich naar nieuwe en/of weinig bereikte doelgroepen?

Vaak voorkomende redenen dat een aanvraag niet wordt goedgekeurd. Hou hier dus 

rekening mee:

- Het budget staat niet in verhouding tot de activiteiten.

- De aanvraag leunt te dicht aan bij de reguliere werking.

- Het project staat te veel op zichzelf; er is weinig of geen voeling met andere  

 organisaties binnen of buiten de sector.

- De aanvraag is alleen gericht op fondsenwerving.

- Het initiatief is in hoofdzaak een cultureel evenement.

- De aanvraag is alleen gericht op de levenssituatie in het Zuiden en heeft geen  

 betrekking op sensibilisering en wereldburgerschap in West-Vlaanderen.

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

- Het initiatief is inhoudelijk te weinig uitgewerkt.

- De aanvrager ontvangt voor hetzelfde project al een subsidie of financiële   

 bijdrage.  

Mogelijke beslissingen

De deputatie neemt de uiteindelijke beslissing. De administratie brengt de aanvrager zo 

vlug mogelijk op de hoogte. Er zijn 3 mogelijke beslissingen: 

PROCEDURE 
INDIENEN

Per jaar zijn er twee periodes waarin je een project kunt indienen. Einddata om je 

project in te dienen zijn 31 maart of 30 september. 

De werkingstoelagen vraag je tijdens de eerste indieningsronde aan: dit maakt het 

makkelijker om het budget in te schatten. 

De aanvraagformulieren vind je op www.west-vlaanderen.be/wereldhuis of je kan ons 

mailen om een exemplaar te ontvangen. Neem alle relevante informatie over je project 

in de aanvraag op. Jij weet waar je naartoe wilt, kent de context waarin en de mensen 

met wie je werkt… De adviescommissie die je project moet beoordelen heeft deze 

informatie niet. Zij moet oordelen op basis van je dossier. 

Tip: herlees de aanvraag nog eens vanuit het perspectief van een leek of laat het door 

een ‘buitenstaander’ lezen. Vergeet ook niet om de nodige bijlages mee in te dienen. Als 

we in het Wereldhuis je aanvraag ontvangen hebben, dan krijg je een bevestiging. Als je 

die bevestiging niet krijgt, neem je best contact op met het Wereldhuis. Wij bespreken 

je dossier graag vooraf. Of we willen het op voorhand nalezen. Dan kunnen we tips 

geven waar het beter kan. Dit is geen garantie op een positief advies, maar het zal je 

dossier - en je project - wel ten goede komen. Wacht niet tot de laatste week om contact 

met het Wereldhuis op te nemen: hoe vroeger je dit doet, hoe meer tijd we nog hebben 

om eventueel bij te sturen.

DE ADVIESCOMMISSIE
De adviescommissie adviseert de deputatie om een dossier al dan niet goed te keuren. 

Ze stelt ook de omvang van het toegekende bedrag en het aantal schijven voor. Dit 

advies is niet bindend, het is de deputatie die de definitieve beslissing neemt. Maar 

slechts hoogst uitzonderlijk volgt de deputatie het oordeel van de adviescommissie 

niet. In de adviescommissie zitten ervaren mensen met een verschillende achtergrond: 

mensen uit de derde en de vierde pijler, het onderwijs, de vormingssector, de lokale 

overheid, personeelsleden van het Wereldhuis, provincieraadsleden… 

Dien je een aanvraag voor een subsidieovereenkomst in, dan krijg je een uitnodiging 

voor de adviescommissie. Je licht je project toe en gaat er met de commissie over in 

gesprek.

ART 7
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Het is ook de bedoeling dat je de provinciale ondersteuning zichtbaar maakt op 

drukwerk, websites, evenementen... Ook daarvan krijgen we graag een bewijs. De 

provinciale herkenbaarheid geldt voor elk reglement en iedere ondersteuning die men 

van de provincie krijgt. Hou er van in het begin rekening mee. 

Als wereldburger kijk je verder dan je neus lang is. Over de muren en de hagen van 

de buren. Je bent je ervan bewust dat je eigen leefwereld niet per se gelijk is met de 

leefwereld van je buren, maar je bent bereid veel te leren over die leefwerelden van je 

vele buurmannen en –vrouwen. En je ziet ook altijd in hoe gelijk iedereen is, als burgers 

van één wereld. Nieuwkomers inschakelen als vrijwilligers binnen allerlei organisatie en 

op events en festivals, samen met andere vrijwilligers, brengt deze buren ongedwongen 

samen. Elkaar leren kennen en dat leuk vinden, daar begint wereldburgerschap.  

Fie Velghe, Refu Interim

VEEL SUCCES!
Deze inspiratiegids is een realisatie van de Provincie West-Vlaanderen. 

Het Wereldhuis dankt de leden van de adviescommissie en de projectindieners voor hun 

inbreng en medewerking aan deze inspiratiegids. 

Vanaf nu is het aan jou. Aarzel niet om vooraf contact te nemen met het Wereldhuis, 

ook voor vragen of opmerkingen.

Wereldhuis West-Vlaanderen

Hugo Verrieststraat 22

8800 Roeselare

Tel. 051 26 50 50

wereldhuis@west-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be/wereldhuis

Het provinciebestuur West-Vlaanderen steunt al heel lang projecten in het Zuiden. 

Tegelijk ondersteunt de Provincie initiatieven voor een groter draagvlak voor 

ontwikkelingssamenwerking in West-Vlaanderen. 

Goedkeuring

Je projectaanvraag wordt zonder voorbehoud goedgekeurd. Het bedrag kan wel anders 

zijn dan wat je vroeg. 

Op voorwaarde dat 

Het project is net niet duidelijk genoeg. Er is nog een onduidelijkheid in je aanvraag of er 

ontbreekt iets. Er wordt een voorwaarde opgelegd aan de goedkeuring. 

Pas als je aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt de subsidie uitbetaald. 

Je moet je dossier daarvoor niet terug op de adviescommissie voorstellen.

Afkeuring 

Het project wordt afgekeurd. Je kunt wel een nieuwe projectaanvraag indienen om op de 

volgende adviescommissie voor te leggen. 

We raden je welaan om contact op te nemen met een medewerker van het Wereldhuis 

om meer uitleg te krijgen en je verder te helpen. Het is niet omdat één dossier afgekeurd 

wordt, dat je de volgende keer geen kans meer maakt. 

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

DE BLIJDE BOODSCHAP
Na een aantal weken zal je per post op de hoogte gebracht worden van de beslissing 

van de deputatie. Je krijgt twee documenten: een besluit en een brief. Het besluit is 

de juridische vertaling van de beslissing van de deputatie, de brief geeft wat meer 

uitleg bij de beslissing van de deputatie. Mocht er ooit discussie zijn, dan is het besluit 

rechtsgeldig. Het is het besluit dat als uitgangspunt wordt genomen voor eventuele 

verdere procedures. 

VERANTWOORDING/RAPPORTERING 
In de rapportering van je project moet je bewijzen wat je met de gekregen subsidie hebt 

gedaan.  Werden de doelstellingen bereikt? Waarom wel/niet? Wat neem je mee bij de 

verderzetting van het project of bij een volgend project? 

 

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

inkomsten en uitgaven en bewijzen voor de gemaakte kosten. Wanneer je minder kosten 

hebt gemaakt, dan aangegeven in het aanvraagformulier, dan zal een subsidie worden 

teruggevorderd of zullen we het saldo niet uitbetalen. 

ART 10



MONDIALE 
BETROKKENHEID
BEGINT BIJ JEZELF

DUURZAME 
ONTWIKKELING
VOOR NU EN LATER

EVENWICHTIGE 
VERDELING
OP WERELDSCHAAL

MENSENRECHTEN
VOOR IEDEREEN, ALTIJD EN OVERAL

DIVERSITEIT
MAAKT ONS STERKER

GLOBALISERING
IS TWEERICHTINGSVERKEER

VREDE
IS MENSENWERK

BURGERS EN SAMENLEVING
NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID

WORD WERELDBURGER 
 
Uithangbord van het Wereldhuis is de campagne ‘Word Wereldburger’. Onder deze 

noemer komen veel initiatieven samen. Wereldburgerschap overstijgt de oude 

tegenstellingen tussen Noord en Zuid. Het benadrukt dat we samen op dezelfde 

aarde leven. Iedereen, veraf en dichtbij, nu en in de toekomst, moet op die wereld 

menswaardig kunnen leven. En daarvoor moet iedereen verantwoordelijkheid nemen: 

oud, jong, scholen, ondernemers, organisaties… Het Wereldhuis trekt resoluut de kaart 

van het wereldburgerschap.  Het Wereldhuis organiseert educatieve en sensibiliserende 

activiteiten, geeft info op maat, brengt organisaties en mensen samen, ondersteunt 

initiatieven…  Het Wereldhuis is een plek voor alle wereldburgers.



50 51

Colofon

Deze inspiratiegids werd uitgegeven in opdracht 
van de deputatie van de Provincie West-
Vlaanderen. 
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West-Vlaanderen 

Voor de publicatie van alle foto’s in deze 
inspiratiegids werd toestemming gevraagd aan de 
betrokken organisaties.  
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Wereldhuis West-Vlaanderen
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