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Aanbod lokale en regionale
vormingen
Het team GROS-ondersteuning van 11.11.11 biedt vormingen aan over diverse aspecten van
het gemeentelijke noord-zuidbeleid. Deze vormingen worden vaak georganiseerd i.s.m. de
Vlaamse provincies, VVSG (koepelorganisatie van de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW’s)
of andere organisaties.
Niet enkel leden van GROSSEN, noord-zuidvrijwilligers, schepenen en ambtenaren zijn welkom op
deze vormingen. Integendeel, iedereen die interesse heeft in lokaal noord-zuidbeleid is van harte
uitgenodigd.
Extern vormingsaanbod: provinciaal en regionaal
Een recent overzicht vind je op www.11.be/gemeente, of contacteer de GROS-begeleider van je
provinciale 11.11.11-secretariaat.
Vormingsaanbod 11.11.11: modules op maat van gemeente en GROS
Deze vormingen zijn gratis en kunnen aangevraagd worden bij het team GROS-ondersteuning
(gros@11.be).
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Meer info :

http://www.11.be/gemeente
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De GROS-thermometer

We bekijken de werking en de diverse taken van je GROS of lokale adviesraad van nabij: wat loopt
goed en waar wil je meer op inzetten? Hierbij nemen we de verschillende functies van de GROS
(adviseren, ondersteunen, organiseren) en de interne werking onder de loep op basis van een
aantal richtvragen, die we vervolgens bespreken in groepjes. Vanuit die bespreking maken we een
actieplan op, met concrete afspraken en timing.

Het ABC van het lokale noord-zuidbeleid

Een basiscursus over de diverse aspecten van het lokale beleid ontwikkelingssamenwerking:
visie, pijlers, actoren, fundamenten, taken en bevoegdheden, financiële ondersteuning, actuele
campagnes en evoluties, uitdagingen, lokale samenwerking en praktijkvoorbeelden. Deze vorming
is vooral b edoeld voor pas opgerichte GROSSEN of groepen die in de toekomst een GROS willen
oprichten.

De GROS in de praktijk

Een infosessie over de diverse aspecten van een GROS-werking: lokale koepel, rol van de GROS,
opdrachten, instrumenten, lokale samenwerking, uitdagingen. Praktijkvoorbeelden en tips staan
centraal. Daarnaast staan we vooral stil bij de functies advies, ondersteuning en sensibilisering,
en reiken we concrete voorbeelden aan. Deze vorming is vooral interessant voor GROSSEN die
op zoek zijn naar een nieuwe dynamiek en nood hebben aan tips en inspiratie om hun werking te
versterken.

Subsidiereglement

We leggen het belang van een subsidiereglement uit met een aantal voorbeelden. Daarnaast leggen
we de diverse mogelijkheden voor gemeenten om initiatieven te ondersteunen naast elkaar. De
focus ligt op instrumenten en criteria om het gemeentelijke ondersteuningsbeleid vorm te geven.

Maak werk van een solidaire gemeente

Een vorming bedoeld om je GROS of andere lokale actoren te inspireren en te wapenen opdat je in
je eigen gemeente aan de slag kan gaan met een eisenpakket voor het lokale noord-zuidbeleid. We
bieden enkele doelen aan die een basis kunnen vormen voor je eigen noord-zuideisenpakket. Zo
kan je met je GROS of middenveld concrete aanbevelingen doen om van je gemeente een sterke
noord-zuidspeler te maken en bouwstenen realiseren voor een solidaire gemeente. Deze vorming is
bedoeld voor leden van GROSSEN, voor besturen en voor ambtenaren.

Nieuwe vormingen

In 2014 lanceren we ook enkele nieuwe vormingen: ‘Wegen op het lokale beleid’, ‘Samen lokaal
beweging maken’ en ‘GROS-dynamiek en fairtradetrekkersgroep’.
Meer informatie hierover vind je vanaf maart 2014 op www.11.be/gemeente .

