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Dienstverlening van 11.11.11 voor
de lokale noord-zuidvrijwilligers
Als koepel van de Vlaamse noord-zuidbeweging bundelt 11.11.11 de krachten van heel wat
organisaties en vrijwilligersgroepen in Vlaanderen. Op gemeentelijk vlak ondersteunt 11.11.11
zowel de plaatselijke 11.groepen als de Gemeentelijke Raden voor Ontwikkelingssamenwerking
en de 4de-pijlerinitiatieven. Voor elk van deze groepen is er een team van medewerkers.

Team 11.groepen
Hier kan je terecht met al je vragen over de jaarlijkse novembercampagne van 11.11.11. De
medewerkers helpen je om een spetterende campagne op te zetten in je gemeente en begeleiden
je om de werking van je 11.groep te optimaliseren gedurende het jaar.
Info en contact:
• Antwerpen: antwerpen@11.be, 03/281.06.62
• Limburg: limburg@11.be, 011/87.14.80
• Oost-Vlaanderen: oost-vlaanderen@11.be, 09/233.02.03
• Vlaams-Brabant: vlaams-brabant@11.be, 02/536.11.47
• West-Vlaanderen: west-vlaanderen@11.be, 051/24.06.13
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Team GROS-ondersteuning
Dit team begeleidt GROSSEN en lokale samenwerkingsverbanden om het lokale noord-zuidbeleid
verder uit te bouwen. Het staat ook in voor:
• begeleiding bij de oprichting van een GROS.
• advies bij de opmaak van meerjarenplan, actieplan, beleidsplan noord-zuid, s ubsidiereglement
en huishoudelijk reglement van de GROS.
• dynamiseringsproces van de GROS.
• tips voor de realisatie van de adviesfunctie en de mogelijkheden tot inspraak van het
middenveld.
• inspiratie bij de organisatie van sensibiliserende activiteiten.
• vormings- en uitwisselingsmomenten over lokaal noord-zuidbeleid.
Info en contact:
gros@11.be
• Nele Verhaeghe, 0491/71.25.78, nele.verhaeghe@11.be
• Lieve Missotten, 0491/71.25.76, lieve.misotten@11.be
• Bieke Deleye, 0491/71.25.73, bieke.deleye@11.be
• Ann Martens, 09/233.02.03, ann.martens@11.be
www.11.be/gemeente

4de-pijlersteunpunt
Dit steunpunt is een samenwerkingsverband tussen het Vlaams Agentschap voor Internationale
Samenwerking (VAIS) en 11.11.11. Je kan er terecht als je een project in het Zuiden wil opzetten
of voor begeleiding van een project dat je al hebt. Het levert:
• informatie en advies aan 4de-pijlerorganisaties via www.4depijler.be, via een helpdesk en via
persoonlijk contact.
• vorming op maat van 4de-pijlerorganisaties: workshops, ateliers en trajecten over specifieke
thema’s en vragen.
• mogelijkheden tot dialoog en ontmoeting, zowel tussen 4de-pijlerorganisaties onderling als
tussen hen en andere actoren binnen ontwikkelingssamenwerking.
• individuele begeleiding.
• onderzoek naar verdere dienstverlening voor 4de-pijlerorganisaties, zoals fiscale attesten en
een verlaagd tarief voor vliegtuigtickets.
Info en contact:
info@4depijler.be, 02/536.19.51

www.4depijler.be

