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Sensibiliseren in je gemeente
Als je wil dat de inwoners van je gemeente solidair zijn met het Zuiden, dan moet je ervoor zorgen
dat ze op de hoogte zijn van de oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid,
de impact van hun eigen gedrag op het Zuiden en de vereiste structurele veranderingen.
Communicatie en sensibilisering zijn onontbeerlijk om dat te bereiken.

Een correcte beeldvorming
Zorg ervoor dat het mondiale beleid van de gemeente en de aanwezige noord-zuidgroepen duidelijk zichtbaar zijn. Maak daarvoor gebruik van zo veel mogelijk communicatiekanalen
(website, infoblad …). Communiceer over alle aspecten van je werking:
• visie en gemaakte keuzes
• besteding van gelden voor noord-zuid
• activiteiten en initiatieven
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http://www.11.be/gemeente - fiches voor een goed lokaal noord-zuidbeleid
- praktijkbundel met 26 lokale noord-zuidinitiatieven

Draagvlakversterking
Door goed te communiceren en te sensibiliseren over ontwikkelingssamenwerking, versterk je
ook het maatschappelijke draagvlak ervoor. Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving
van de KU Leuven (HIVA) onderzoekt al jaren verschillende aspecten van draagvlakversterking
voor ontwikkelingssamenwerking.
Info hierover vind je op http://www.pulse-oplatform.com/.
Je kan het draagvlak versterken op verschillende manieren. Hieronder vind je een overzicht:
• Informatievoorziening: informeren over de eigen activiteiten of over specifieke
thema’s. Dit kan via publicaties, maar ook met bv. Facebook, Twitter …
• Sensibilisering en bewustmaking: naast informeren ook tot op zekere hoogte
overtuigen.
• Educatie: voornamelijk pedagogische instrumenten aanreiken en mogelijkheden bieden
tot kritische reflectie over een bepaald onderwerp.
• Mobilisatie: aanzetten tot actie voor een bepaald thema of een specifieke organisatie.
Bv. meedoen aan de campagne van een noord-zuidorganisatie.
• Lobby/advocacy: overtuigen van het belang van een bepaald onderwerp of probleem
en van de oplossing ervan, en het beleid hierover proberen te beïnvloeden. Bv. voorstellen
over klimaatneutrale gemeente indienen op de gemeenteraad.
• Research: onderzoek doen om een beter inzicht in een bepaalde materie te verwerven.
Bv. het draagvlak voor een bepaald thema testen bij de inwoners van je gemeente.
• Netwerking: mensen of organisaties aanzetten tot samenwerken rond een bepaald
onderwerp. Bv. jaarlijks een ontmoetingsmoment voor alle noord-zuidvrijwilligers

organiseren.
• Capaciteitsversterking: individuen of organisaties vorming geven zodat ze bepaalde
taken efficiënter kunnen uitvoeren.

Informatie en inspiratie
• gros@11.be
• Het team GROS-ondersteuning 
publiceerde
in 2011 een praktijkbundel met 26
lokale 

initiatieven van gemeenten en hun
middenveld om het plaatselijke draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking te versterken. In
deze bundel vind je inspiratie om noord-zuid
verder uit te bouwen in je eigen gemeente.
Vanaf maart 2014 vind je
via www.11.be/gemeente een 
aanvulling met nieuwe p raktijkvoorbeelden.

