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Ambtelijke ondersteuning
De ondersteuning die de GROS krijgt vanuit het gemeentebestuur verschilt erg per
gemeente. Meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten heeft een medewerker voor het
noord-zuidthema. De hoeveelheid tijd die hij/zij mag vrijmaken varieert enorm, van enkele uren
per week tot een voltijdse invulling. Nochtans kan ambtelijke ondersteuning zorgen voor heel
wat extra dynamiek en verwezenlijkingen.

Wat is een noord-zuidambtenaar?
Deze medewerker voor het noord-zuidthema, de noord-zuidambtenaar, is één van de drie
hoofdspelers op het vlak van lokaal noord-zuidbeleid. Naast de schepen en de GROS is deze
ambtenaar de belangrijkste vormgever van het lokale noord-zuidbeleid. Hij/zij is de schakel
tussen het bestuur en het middenveld en vormt een motor voor de opname van noord-zuid in
andere beleidsdomeinen.

Ga voluit
lokaal

Meer info :

D

OR

NO

ZUID

voor een
beleid

http://www.11.be/gemeente - fiches voor een goed lokaal noord-zuidbeleid
http://www.vvsg.be/internationaal

Waaruit bestaat zijn/haar takenpakket?
De invulling van het takenpakket varieert sterk per gemeente. Het kan gaan van het ondersteunen
van de GROS, over de organisatie van sensibiliserende activiteiten, tot de opvolging van (inter-)
nationale campagnes, de stedenband of andere zuidprojecten. Daarnaast heeft hij/zij de uitdaging
om noord-zuid op de agenda te zetten van andere gemeentelijke diensten, raden, organisaties en
verenigingen. Zie fiche 8.
Minimaal takenpakket voor een goede werking:
• Beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering: inhoudelijke impulsen geven aan
schepen, schepencollege, adviesraad (GROS), jaarplanning opmaken, evaluatie en b ijsturing
...
• Ondersteunen van de GROS en het middenveld in het algemeen.
• Ondersteunen van het vrijwilligerswerk en de sensibiliseringsacties van de GROS en van
de lokale noord-zuidorganisaties.
• Stimuleren van de samenwerking en het overleg tussen de verschillende lokale
noord-zuidorganisaties.
• Ondersteunen van de lokale 11.11.11-actie.
• Sensibilisering en communicatie:
• Samen met de lokale noord-zuidgroepen of de GROS, educatieve of sensibiliserende
initiatieven nemen voor een ruimer publiek en/of naar specifieke doelgroepen toe (vb.
mondiale vorming voor scholen, documentatiecentrum, wereldfeest …).
• Voor inspiratie over sensibiliserende initiatieven, zie www.11.be/gemeente:
praktijkbundel ‘Noord-Zuid in je gemeente - laat je inspireren!’.
• Zorgen dat het noord-zuidthema zo veel mogelijk aan bod komt in de gemeentelijke
infokanalen (infoblad, website) en contacten leggen met de media.
• Brugfunctie en coördinatie: als medeverantwoordelijke voor een geïntegreerd
noord-zuidbeleid en beleid duurzame ontwikkeling, met aandacht voor ecologische, s ociale
en economische aspecten en participatie, zorgen dat in beleidsdomeinen als cultuur,
aankoop, jeugd en milieu ook rekening gehouden wordt met noord-zuid.

