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Dankwoord 

 

Deze evaluatie kon niet tot stand komen zonder de medewerking van een groot aantal organisaties en 

personen. Op de eerste plaats wensen we de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) te danken voor de goede 

samenwerking en omkadering van de evaluatie, die wegens de coronacrisis niet in ideale 

omstandigheden startte.  De flexibiliteit van de Dienst en openheid om te zoeken naar alternatieven 

waar nodig zorgde ervoor dat de evaluatie toch vrij soepel en zonder noemenswaardige problemen is 

verlopen.   

Verder danken we alle betrokken actoren bij het GSK Waardig Werk, in het bijzonder de 

referentenorganisatie van het Gemeenschappelijk Strategisch Kader Waardig Werk (GSK WW) – We 

Social Movements (WSM) - die de evaluatoren voorzag van alle nodige bijkomende informatie en nodige 

contacten, daarbij ondersteund door de leden van het GSK WW. Zonder medewerking van deze 

organisaties zou het niet mogelijk zijn geweest om de evaluatie tot een goed einde te brengen. 

Tenslotte danken we ook alle andere personen en organisaties die hun vrijwillige medewerking 

verleenden aan deze evaluatie, via een (groeps)gesprek, het invullen van de online enquête, of als lid van 

het begeleidingscomité voor deze evaluatie.  Hun bijdragen waren zeer waardevol.  

Als evaluatoren hebben we zelf ook veel geleerd over hoe het GSK Waardig Werk in de praktijk wordt 

gebracht en vooral over hoe een dynamiek tussen actoren veranderingen in gang kan zetten die zonder 

dit samenspel van actoren niet mogelijk zouden zijn. Het was een zeer boeiend leerproces en we zijn 

dankbaar dat we dit via deze evaluatie hebben mogen ervaren.  

De evaluatie heeft ook duidelijk gemaakt dat er nog veel uitdagingen liggen op vlak van Waardig Werk en 

binnen de context van het GSK Waardig Werk, uitdagingen die door de Covid-pandemie nog meer 

verscherpt werden. We wensen de betrokken GSK WW-actoren en alle andere organisaties die met dit 

thema direct of indirect te maken hebben, dan ook veel succes toe op hun pad bij het streven naar meer 

Waardig Werk. 

       Nancy Jaspers  

         Pierre Grega 
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Samenvatting 
 

Context, doelstelling en aanpak van de evaluatie 

De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) programmeerde voor 2020 een evaluatie van het thematische 

gemeenschappelijke strategisch kader (GSK) Waardig Werk (WW).  Het Koninklijk Besluit (KB) van 11 

september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking voorziet de GSK’s als een 

instrument voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het KB van 11 september 2016 voorziet de 

GSK’s van een wettelijk kader en beschrijft de elementen die het GSK minimaal dient te bevatten.  De 

primaire doelstelling van een GSK is gericht op het verhogen van de impact van 

ontwikkelingsinterventies omdat er binnen het GSK 1) meer coördinatie en overleg tot stand komt 

tussen de betrokken actoren; 2) de actoren effectieve vormen van synergie en complementariteit tot 

stand brengen; 3) actoren geleerde lessen met elkaar kunnen uitwisselen; 4) het GSK de basis vormt van 

de strategische dialoog tussen de overheid en actoren van de niet-gouvernementele samenwerking 

(ANG’s).   

Het KB 2016 bepaalt dat een GSK een thematische benadering kan volgen, of een regionale/geografische 

benadering. Op het moment van deze evaluatie was het GSK Waardig Werk het enige GSK dat een 

thematische benadering volgt.  

Negen actoren ontwikkelden dit GSK: vier NGO’s (WSM, FOS, Solsoc en Oxfam-Solidariteit), twee 

mutualiteiten (de christelijke LCM-ANMC en socialistische Solidaris-Socialistische Mutualiteiten), drie 

vakbondsinstituten voor ontwikkelingssamenwerking van drie vakbonden: de christelijke ACV-CSC (IIAV-

IEOI), de socialistische ABVV-FGTB (ISVI-IFSI) en de liberale ACLVB-CGSLB (BIS-MSI)).   

De evaluatie heeft hoofdzakelijk een lerend karakter, met als doel om na te gaan welke meerwaarde het 

GSK heeft gecreëerd, welke elementen tot nu toe hebben bijgedragen aan succes en welke elementen 

vatbaar zijn voor verbetering of aanpassing. De focus van deze evaluatie op het GSK Waardig Werk 

betekent dat deze evaluatie niet het ganse thema Waardig Werk binnen de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking onderzoekt, en ook niet de realisatie van deze (gemeenschappelijke) 

programma’s binnen de context van het GSK WW. Een nevendoelstelling van de evaluatie was dan ook 

om te kijken welke elementen eigen zijn aan (dit) thematische GSK en of deze elementen de keuze van 

een thematisch GSK kunnen verantwoorden. 

Deze evaluatie viel samen met het uitbreken van de Covid-pandemie. Wat normaal niet het geval zou 

zijn Deze pandemie vergde enige aanpassingen: de evaluatie werd volledig online uitgevoerd: interviews 

met actoren in België en met lokale partners van de GSK WW-actoren in Afrika, Latijns-Amerika, en Azië; 

diverse focusgroepen en bijeenkomsten van het Begeleidingscomité alsook de finale restitutie vonden 

geheel online plaats. Dat vroeg af en toe enige flexibiliteit van betrokken actoren, maar verliep vrij vlot 

en zonder noemenswaardige problemen.   Een methodologische nota werd uitgewerkt inclusief een 

evaluatiekader met een aantal evaluatievragen om een antwoord te zoeken op de mate waarin het GSK 

WW relevant, effectief, coherent en efficiënt is; welke (succes)factoren en randvoorwaarden de 

realisatie van het GSK beïnvloeden en welke geleerde lessen, aandachtspunten en opportuniteiten er 

kunnen geformuleerd worden om het GSK WW verder te versterken in de toekomst. 
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Het GSK Waardig Werk en bijhorende verandertheorie 

Het GSK WW is gebaseerd op vier gemeenschappelijke regionale contextanalyses (GCA’s) over Waardig 

Werk en bevat vier pijlers: jobcreatie, recht op werk, sociale bescherming en sociale dialoog. Deze vier 

pijlers vormen ook de vier pijlers van de Waardig Werk-Agenda van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO).  Op internationaal niveau is het thema Waardig Werk erkend in de Agenda 

2030 en bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) expliciet onder SDG 8 opgenomen.  

Het GSK WW is geen ontwikkelingsprogramma op zich maar als strategisch kader wil ze waarde 

toevoegen en effectief en coherent bijdragen aan de realisatie van de (gemeenschappelijke) 

programma’s, medegefinancierd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire 

Hulp (DGD).  De realisatie van het GSK WW wordt gevisualiseerd door een verandertheorie (ToC) die de 

GSK WW-actoren gezamenlijk ontwikkelden.  De interventiestrategieën die hier rechtstreeks toe 

moeten bijdragen staan kort opgesomd in het GSK WW.   

Er zijn drie kernstrategieën: 1/capaciteitsversterking van de partners in de drie continenten in het Zuiden 

(lokaal, continentaal en globaal), 2/versterking van netwerking, samenwerking en gezamenlijke acties 

(synergie) en 3/strategieën gericht op beleidsbeïnvloeding. Daarbij aansluitend worden volgende 

interventiestrategieën op een meer transversale manier geïntegreerd in de kernstrategieën: gender en 

milieu, sociale dialoog en collectief leren. Het GSK WW en de ToC worden dus geoperationaliseerd via de 

(gezamenlijke) programma’s van de GSK WW-actoren, in synergie en complementaire samenwerking 

met veel andere actoren. 

Relevantie van het GSK Waardig Werk 

Een aantal elementen bepalen de eigenheid van het GSK WW: een gezamenlijke motivatie om sterker 

dan voorheen rond het thema Waardig Werk te overleggen en samen te werken, één 

gemeenschappelijke visie geënt op de Agenda Waardig Werk van de IAO, en een multi-actor aanpak om 

deze visie in de praktijk te brengen.  De aanpak voorgesteld in het GSK WW om de gemeenschappelijke 

doelstelling te bereiken is een aanpak op verschillende niveaus, zowel lokaal op landenniveau als op 

regionaal/continentaal en internationaal/globaal niveau.  

Uit de evaluatie blijkt duidelijk dat elk van de GSK WW-actoren bijdraagt vanuit een eigen identiteit en 

specificiteit aan een of meerdere pijlers van de agenda Waardig Werk, die onderling afhankelijk zijn en 

mede gerealiseerd worden door geplande en minder geplande complementaire en synergetische acties 

van deze verschillende actoren. De multi-actorbenadering wordt ook waargemaakt door overleg en 

samenwerking in diverse gradaties met een grote diversiteit aan externe actoren. 

Het GSK WW onderscheidt zich duidelijk van de andere, geografische GSK’s op een aantal vlakken. Dit 

maakt dat er over het algemeen geen concurrentie bestaat of overlap met deze GSK’s.  Het GSK WW 

heeft geleidelijk aan zijn eigen complementariteit en toegevoegde waarde kunnen tonen, met name 

door de deelname van GSK WW-actoren aan strategische dialogen in bepaalde landen, door opleidings- 

en informatiesessies over waardig werk en door de ontwikkeling van een waardig werk-gids voor die 

actoren die op niveau van de geografische GSK’s werken. Dit heeft de coherentie van de aanpak van de 

GSK WW-actoren geconsolideerd en de gemeenschappelijke identiteit en specificiteit van de negen 

deelnemende actoren versterkt.  
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Effectiviteit van het GSK Waardig Werk 

Een van de belangrijkste instrumenten die de operationalisering van het GSK WW in goede banen heeft 

geleid tot nu toe, is de oprichting van een Coördinatieplatform Waardig Werk (CPWW) binnen de 

context van het GSK WW. Dit platform draagt bij aan een effectief overleg en coördinatie van activiteiten 

tussen de GSK WW- actoren op zowel operationeel als strategisch niveau.  Naast deze interne 

overlegstructuur zijn er verbindingen naar andere werkgroepen, en netwerken die niet binnen het GSK 

WW opgenomen zijn, maar waar de meeste GSK WW-actoren (actief) aan deelnemen wegens de 

relevantie voor het thema Waardig Werk. 

De operationalisering van het GSK WW via de drie kern- en transversale strategieën vindt zowel binnen 

de (gemeenschappelijke) programma’s plaats als over de programma’s heen.  De effectiviteit van het 

GSK WW werd daarom in dit rapport zichtbaar gemaakt in functie van waar de veranderingen, als gevolg 

van de interventiestrategieën, zich situeren: in België (zoals bij Belgische beleidsmakers), op 

regionaal/continentaal niveau (onder andere bij regionale partners), op internationaal niveau en op 

landen - en lokaal partnerniveau. 

Uit de vele onderzochte voorbeelden tijdens de evaluatie blijkt dat activiteiten van de GSK WW-actoren 

in België en op het terrein bijdragen aan de realisatie van Agenda 2030 en het bevorderen van de 

Agenda van Waardig Werk, en dus ook aan de strategische doelstelling en subdoelstellingen van het GSK 

WW. De voorbeelden in het rapport illustreren dat de realisatie van de kern- en transversale strategieën 

niet vanop een eiland gebeurt, maar vaak complementair en in synergie met andere, externe actoren.  

Uit de evaluatie blijkt tevens dat het GSK WW een toegevoegde waarde voor lokale partners van GSK 

WW-actoren heeft, op voorwaarde dat acties binnen het kader van het GSK WW vertrekken van wat er 

leeft op het terrein en aansluiten bij de vragen op het terrein.  Hoewel gendermainstreaming zeker 

meegenomen wordt door de GSK WW-actoren in hun programma’s, werden er tijdens de evaluatie geen 

voorbeelden gevonden dat gendermainstreaming als transversale strategie op een geïntegreerde manier 

wordt uitgevoerd binnen de context van het GSK WW. 

Het is jammer dat de beleidscel van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking het thema Waardig 

Werk niet hoog op de beleidsagenda heeft gezet de afgelopen jaren. Nochtans is Waardig Werk als 

prioritair beleidsthema ingeschreven in de Belgische Wet van de Ontwikkelingssamenwerking van 19 

maart 2013.  Bepaalde opportuniteiten bleven daardoor onbenut zoals de uitwerking van een 

strategische nota Waardig Werk en coördinatie tussen de verschillende Belgische ontwikkelingsactoren 

binnen de context van een dergelijke nota.  De positieve en constructieve dialoog tussen DGD en de GSK 

WW-actoren ten aanzien van het thema waardig werk heeft de terughoudendheid van het kabinet 

enigszins gecompenseerd. Ook het feit dat Waardig Werk opnieuw bevestigd wordt als prioritair 

beleidsthema in het verslag van de formateurs van 30 september 2020 voor een federale regering schept 

kansen om hier alsnog vooruitgang te boeken. 

Het collectief leertraject, medegefinancierd door DGD via de Federaties, heeft het thema klimaat en 

milieu sterker op de collectieve agenda van de GSK WW- actoren gezet.  Collectief leren blijkt wel het 

meest effectief wanneer het door de actoren van het GSK WW zelf op de agenda wordt gezet, zonder 

dat het altijd als dusdanig wordt benoemd.  

Hoewel uit de evaluatie veel voorbeelden naar voren kwamen die de voortgang van de realisatie van het 

GSK WW illustreerden, toch komt deze evaluatie te vroeg om een duidelijke uitspraak te kunnen doen 
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over de mate waarin het GSK WW haar doelen bereikt: de processen die tot resultaten dienen te leiden 

vragen tijd en zijn complex door de veelheid van betrokken actoren en verschillende niveaus waarop 

deze processen op elkaar ingrijpen. Bij aanvang van de evaluatie was het GSK WW net drie jaar 

functioneel evenals de daaraan verbonden (gemeenschappelijke) programma’s die een looptijd van vijf 

jaar hebben.  Wat uit de evaluatie wel duidelijk is gebleken is dat in de periode 2017 en 2019, de 

coördinatie van diverse activiteiten, overleg en andere initiatieven tussen GSK WW-actoren en andere 

Belgische actoren heeft geleid tot meer zichtbaarheid voor het thema Waardig Werk, een duidelijke 

inbreng over dit thema op beleidsniveau en meer inzicht over wat waardig werk voor de eigen 

organisatie kan betekenen.  

Efficiëntie van het GSK Waardig Werk 

De overgrote meerderheid van de belanghebbenden is het erover eens dat de investering die nodig is op 

vlak van tijd, personeel en dus in financiële termen om een GSK WW te kunnen realiseren, aanzienlijk en 

belastend is. De financiering van deze kosten wordt slechts tot op zekere hoogte gedekt door een 

specifiek budget dat door het DGD wordt toegekend, en verder zeer gedeeltelijk en indirect door de 

coördinatiekosten van de (gemeenschappelijke) programma's. Deze kosten worden echter grotendeels 

gedragen door de eigen middelen van ANG’s, waardoor het mogelijk wordt om de werkings- en 

personeelskosten te vergoeden die aan het GSK WW worden besteed. 

Ondanks deze beperkingen met betrekking tot de verwachte investeringen zijn de GSK WW-actoren 

unaniem van mening dat de kosten-batenverhouding van de coördinatiestructuur van het GSK WW 

positief is.   

Uit de evaluatie blijkt dat het uitvoeringspercentage van de programma's vanaf het eerste jaar hoog is, 

met name voor de (gezamenlijke) programma's (tussen 81 en 92%), terwijl het programma toen in de 

loop van dat jaar (2017) gestart was met enige vertraging op het gebied van wetgeving. Het 

uitvoeringspercentage stijgt voor de drie programma's in het tweede jaar aanzienlijk, waardoor alle 

programma's in de eerste twee jaar een gecumuleerd uitvoeringspercentage van meer dan 88% 

bereiken. De uitvoerings-, overleg- en coördinatiemechanismen en de monitoringprocessen werden dus 

efficiënt genoeg beheerd om ervoor te zorgen dat het innovatieve karakter van het GSK WW de 

uitvoering van de interventies op het terrein niet beïnvloedde, integendeel. 

Coherentie van het GSK Waardig Werk  

De manier waarop het GSK Waardig Werk in praktijk wordt gebracht via het coördinatieplatform 

Waardig Werk bevordert de coherentie met de (gemeenschappelijke) programma’s van de negen 

betrokken actoren, meer bepaald op vlak van doelstellingen, kernstrategieën, opportuniteiten voor 

synergie en complementariteit en de gezamenlijke verandertheorie. Deze coherentie vinden we terug op 

zowel het operationele als het strategische niveau. De coherentie tussen landen- en regionale 

benaderingen binnen het GSK WW blijkt uit de voorbeelden op het terrein, maar is niet duidelijk uit het 

GSK WW zelf af te leiden.  Op het moment van de evaluatie kon niet besloten worden of en in hoeverre 

er coherentie bestaat tussen de benadering van het thema Waardig Werk en andere thema’s en 

sectoren binnen het landschap van ontwikkelingssamenwerking, in België en op het terrein. Het huidige 

wettelijk kader dringt hier niet op aan.  Men kan zich echter de vraag stellen of een coherente aanpak of 

ten minste een meer regelmatige uitwisseling van ervaringen en expertise met andere actoren, waarbij 

men niet enkel op landenniveau via de geografische GSK’s maar ook over de grenzen van thema’s en 
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sectoren heen kijkt, niet sterker bevorderd dient te worden. Dit werd niet verder onderzocht in deze 

evaluatie.  

Geleerde lessen, randvoorwaarden/factoren en aandachtspunten  

Uit deze evaluatie kan geleerd worden dat het bundelen van krachten door de GSK WW-actoren het 

boeken van resultaten bevordert, zeker op internationaal en strategisch niveau.  Met behoud van de 

eigen identiteit en specificiteit zorgt een gezamenlijk strategisch kader voor meer coherentie tussen 

verschillende niveaus: van lokaal tot internationaal niveau, van operationeel tot strategisch niveau. Een 

aantal factoren eigen aan de manier waarop de GSK WW- actoren zich organiseren om met elkaar samen 

te werken, evenals het feit dat het aantal deelnemende actoren aan het GSK WW relatief klein is en dus 

zorgt voor een zekere wendbaarheid, zijn mee bepalend voor het succes van het GSK WW.  

De belangrijkste aandachtspunten liggen op het vlak van de beperkte middelen die ter beschikking zijn 

om het GSK WW te coördineren en te realiseren, het sterker inzetten van gendermainstreaming als 

transversale strategie binnen de context van het GSK WW, de nog beperkte coördinatie, overleg en 

uitwisseling met andere Belgische ontwikkelingsactoren (zoals andere ANG’s, BIO, Enabel), het 

versterken van een gezamenlijke strategievorming per continent, en het realiseren van synergie en 

complementariteit in functie van de noden en vragen die leven op het terrein. Een essentiële 

randvoorwaarde voor succes blijkt een professionele referentenorganisatie te zijn, met die kanttekening 

dat het niet enkel de referent maar bij uitbreiding alle leden zijn die een inspanning dienen te leveren 

om van het GSK WW een succes te maken. Duidelijke afspraken en het bouwen aan wederzijds 

vertrouwen zijn in deze van elementair belang, net zoals het zorgen voor openheid en respect voor 

elkaars eigenheid, identiteit, autonomie, diversiteit en het werken volgens het principe “eenheid binnen 

de diversiteit”.  

Om het succes van het GSK WW te consolideren en verder te versterken, formuleren de evaluatoren 

verschillende aanbevelingen gericht aan de verschillende betrokken partijen. 

Aanbevelingen gericht aan de negen actoren van het GSK WW  

De tijd die de GSK WW- actoren ter beschikking hebben voor de coördinatie en overleg in het kader van 

het GSK WW zou geoptimaliseerd kunnen worden teneinde een zo breed mogelijke participatie van alle 

GSK WW-actoren mogelijk te maken. Om het thema Waardig Werk nog sterker strategisch op de kaart te 

zetten wordt aanbevolen om de zichtbaarheid van acties in het kader van het GSK WW te vergroten 

evenals de gemeenschappelijke externe communicatie rond gezamenlijke standpuntinnames en andere 

interventies te verbeteren. In dit opzicht kan ook bekeken worden op welke manier de multi-

stakeholderbenadering nog verder versterkt kan worden.  

Individuele expertise en ervaringen van GSK WW actoren kunnen binnen het GSK WW nog beter 

geïntegreerd worden.  Dit laat toe dat er effectiever collectief kan geleerd worden van bestaande 

aanpakken en dat goede praktijken kunnen geïdentificeerd en - rekening houdend met de context - 

gerepliceerd worden. De verandertheorie (ToC) kan het GSK WW nog beter helpen verduidelijken via een 

korte narratief en het expliciteren van onderliggende aannames. 
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Aanbevelingen gericht aan alle Belgische actoren binnen de sector 

Ontwikkelingssamenwerking  

Het verdient verder aanbeveling om te onderzoeken hoe de (strategische) samenwerking met lokale 

partners en andere actoren kan versterkt worden ter ondersteuning van het behalen van de 

vooropgestelde doelen van het GSK WW en die van andere actoren binnen het landschap van de 

Belgische ontwikkelingssamenwerking (en daarbuiten). Hoewel deze aanbeveling gericht is aan de 

actoren van het GSK WW, is deze ook breder bedoeld: elke actor binnen de sector 

ontwikkelingssamenwerking heeft in deze een actieve rol te spelen en verantwoordelijkheid te nemen 

om veranderingen binnen de maatschappij tot stand te helpen brengen die de eigen werking en doelen 

overstijgen.   

Mogelijkheden hiertoe zijn het sterker betrekken van lokale partners van de Belgische ANG’s bij de 

ontwikkeling en realisatie van het GSK; het stimuleren van coördinatie, overleg en uitwisseling van 

expertise en ervaringen tussen thematische en geografische GSK’s onderling en met de verschillende 

Belgische ontwikkelingsactoren zoals BIO en Enabel; het versterken van de geografische GSK’s vanuit 

een meer strategisch perspectief en het kapitaliseren en verspreiden van geleerde lessen bij de 

ontwikkeling en het in praktijk brengen van de toekomstige thematische en geografische GSK’s, daarbij 

ondersteund door de Federaties (zelfs al zijn niet alle eerder vermelde elementen binnen het huidige 

wettelijke kader verplicht). 

Aanbevelingen gericht aan de Belgische actoren BIO en Enabel  

BIO en Enabel kunnen meer expliciet verduidelijken op welke manier ze het thema Waardig Werk in de 

praktijk brengen, om zo eventuele opportuniteiten voor overleg, synergie en complementariteit met 

andere actoren zoals de GSK WW-actoren gemakkelijker te kunnen identificeren.   

Aanbevelingen aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Administratie die ressorteert 

onder de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en haar verschillende diensten  

Aan de (nieuwe) Minister van Ontwikkelingssamenwerking wordt aanbevolen om het thema Waardig 

Werk sterker op de prioritaire beleidsagenda te zetten, waardoor een meer uniforme en coherente 

aanpak van Waardig Werk als strategie mogelijk wordt en de discrepantie verkleint tussen hoe het 

politieke beleidsniveau het thema Waardig Werk tot nu toe benaderde en hoe DGD dit thema 

strategisch en beleidsmatig tot op heden kon opnemen binnen de contouren van de wetgeving.   Dit zou 

het mogelijk maken om de wet die het prioritaire karakter van het thema waardig werk bepaalt, 

effectiever uit te voeren.  

In het verlengde hiervan kan DGD een strategische nota Waardig Werk ontwikkelen, in lijn met de SDG’s 

en de Agenda Waardig Werk en goedgekeurd door de Minister.  DGD kan ook sterker verduidelijken wat 

ze verwacht op vlak van de relatie tussen de geografische en thematische GSK’s. Dit om toekomstige 

verwachtingen over overleg en uitwisseling en coördinatie van activiteiten tussen beide typen GSK’s 

duidelijker te af te kunnen bakenen in het licht van een win-win voor alle partijen.  

Aanbeveling gericht aan de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) 

De huidige evaluatie had als scope het GSK Waardig Werk en niet het thema Waardig Werk op zich. 

Daardoor bleven de realisaties van de andere Belgische actoren die niet deelnemen aan het GSK Waardig 
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Werk maar wel actief zijn op dit thema, in deze evaluatie enigszins onderbelicht. Een bijkomend 

onderzoek van het thema Waardig Werk, opgenomen door de bredere groep van Belgische actoren 

binnen de sector ontwikkelingssamenwerking en reeds gepland door de Dienst Bijzondere Evaluatie, kan 

tegemoetkomen aan deze beperking en een meer volledig licht laten schijnen op de benaderingen en 

realisaties van dit thema.  In deze context wordt dan ook aanbevolen om de taakomschrijving van deze 

bredere evaluatie op te stellen in overeenstemming met de aanpak die is gevolgd om de huidige 

evaluatie uit te voeren. 

 

+ + + + + + 
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1 Introductie 
 

1.0 Gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) Waardig Werk 
Het gemeenschappelijk strategisch kader1 (GSK) Waardig Werk  vormt de basis van deze evaluatie als 

instrument van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het GSK Waardig Werk volgt een thematische 

benadering en bevat vier pijlers: jobcreatie, recht op werk, sociale bescherming en sociale dialoog. 

Deze vier pijlers vormen ook de vier pijlers van de Waardig Werk-Agenda2 van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO). 

Het GSK Waardig Werk groepeert 9 betrokken actoren3 in een coördinatiemechanisme met als thema 

“Waardig Werk”.  

De negen actoren die deelnemen aan het GSK Waardig Werk zijn:  

- vier NGO’s  

- We Social Movements (WSM), 

- Fonds Voor Ontwikkelingssamenwerking - Socialistische Solidariteit (FOS),  

- Solidarité Socialiste (Solsoc), en  

- Oxfam-Solidariteit (Oxfam-Sol). 

- twee mutualiteiten  

- Landsbond der Christelijke Mutualiteiten-Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes (LCM-

ANMC), en  

- Solidaris-Socialistische Mutualiteiten  

- drie instituten voor ontwikkelingssamenwerking van de volgende vakbonden:  

- het Algemeen Christelijk Vakverbond - la Confédération des Syndicats chrétiens ACV-CSC (het 

Instituut voor Internationale Arbeidersvorming - L’institut d’Education Ouvrière Internationale 

(IIAV-IEOI)),  

- het Algemeen Belgisch Vakverbond- la Fédération Générale du Travail de Belgique ABVV-FGTB 

(het Instituut voor internationale vakbondssamenwerking - l’Institut de coopération syndicale 

internationale (ISVI-IFSI)), en 

-  de liberale Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van België - Centrale Générale des 

Syndicats Libéraux de Belgique ACLVB-CGSLB (Beweging voor Internationale Solidariteit - 

Mouvement pour la Solidarité Internationale (BIS-MSI)). 

 

Dit evaluatierapport bestaat uit acht hoofdstukken: na de inleiding (hoofdstuk één) wordt dieper 

ingegaan op de eigenheid en identiteit van het GSK Waardig Werk (hoofdstuk twee), waarna de 

                                                           
1
De Gemeenschappelijke Strategische Kaders werden in 2016 door de Belgische federale overheid  opgenomen als instrument 

voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en zijn steeds voor een periode van 5 jaar geldig 
2
 https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm 

3
 Waarvan zeven actoren - door DGD erkende - ANG's zijn (NGO's en vakbonden) en de twee andere mutualiteiten zijn, die 

voorheen (2014-2016) via een specifieke cofinancieringslijn subsidies ontvingen van DGD voor een gezamenlijk programma 
onder de naam MASMUT. 
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voortgang van de realisatie van het GSK wordt besproken (hoofdstuk drie), de efficiëntie van het GSK 

WW (hoofdstuk vier) en de mate waarin de huidige pandemie een impact heeft op het thema Waardig 

Werk en de manier waarop de GSK WW-actoren met deze crisis omgaan (hoofdstuk vijf). Dit laatste 

hoofdstuk was niet voorzien maar werd, gezien de relevantie van de pandemie voor het thema Waardig 

Werk en de impact op de werking van de WW-actoren, toegevoegd. Op basis van de bevindingen en 

analyse hiervan werden in hoofdstuk zes de conclusies geformuleerd, en in hoofdstuk zeven de lessen 

die uit de evaluatie getrokken konden worden. Het rapport sluit af met twaalf aanbevelingen, 

gegroepeerd in functie van de actoren tot wie de aanbevelingen zich richten. 

 

1.1  Achtergrond, scope en doel van de evaluatie 
De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) programmeerde voor 2020 een evaluatie van het 

gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) met als thema “Waardig Werk”(WW). De evaluatie heeft 

hoofdzakelijk een lerend karakter, met als doel om na te gaan welke meerwaarde het Strategisch Kader 

heeft gecreëerd, welke elementen tot nu toe hebben bijgedragen aan succes en welke elementen 

vatbaar zijn voor verbetering of aanpassing.  

Op basis van vier in 2015 uitgevoerde gemeenschappelijke regionale contextanalyses4 bleek het 

potentieel van het thema Waardig Werk en werd besloten een GSK Waardig Werk op te richten. Het 

proces tot de vorming van een GSK Waardig Werk werd opgestart op 8 februari 2016 en mondde uit in 

een goedgekeurde tekst op 30 april 2016.  Het GSK Waardig Werk werd vanaf 1 januari 2017 als GSK 

erkend en als zodanig opgenomen in het Koninklijk Besluit (KB) van 11 september 2016 betreffende de 

niet-gouvernementele samenwerking voor de periode 2017-2021. Bij aanvang van deze evaluatie was 

het GSK Waardig Werk dus iets meer dan drie jaar in werking.  

De intentie van de actoren die deelnemen aan het GSK Waardig Werk (WW) om dit GSK te hernieuwen 

voor de periode 2022-2026 werd ondertussen formeel bevestigd. De evaluatie viel daardoor samen met 

de startperiode waarin discussies aanvingen over een actualisering van het GSK Waardig Werk voor de 

periode 2022-2026. In dezelfde periode werd ook duidelijk dat de volgende programma-cyclus meer dan 

één thematische GSK zal tellen. Er werd groen licht gegeven om drie bijkomende thematische GSK’s te 

ontwikkelen: 'Veerkrachtige water-, bos-, en andere ecosystemen', 'Sustainable Cities' en 'Higher 

Education and Science for Development'. Dit plaatste deze evaluatie in een breder perspectief, nl. 

kunnen lessen getrokken uit deze evaluatie het toekomstige GSK Waardig Werk inspireren en helpen 

versterken? En zijn deze lessen (al dan niet gedeeltelijk) ook bruikbaar voor andere thematische GSK’s? 

De aanbevelingen in deze evaluatie werden niet enkel beperkt tot de groep actoren die deelneemt aan 

het GSK WW, maar werden ook ruimer geformuleerd naar andere betrokken actoren toe zoals de 

Federaties binnen de sector ontwikkelingssamenwerking, andere Belgische actoren zoals Enabel en BIO, 

andere niet-gouvernementele actoren (ANG’s), de Minister van ontwikkelingssamenwerking en de 

Administratie en bijhorende diensten gerelateerd aan ontwikkelingssamenwerking. 

                                                           
4
 Een Contextanalyses is een analyse van de context in een land of regio, samen opgesteld door die niet-gouvernementele 

Belgische actoren die in eenzelfde land of regio werkzaam zijn. De niet-gouvernementele actoren die later het GSK Waardig 
Werk zouden vormen lieten 4 regionale contextanalyses uitvoeren in 2015 (1/Centraal Afrika, Oost-Afrika en Australië, 2/Latijns-
Amerika en de Caraïben, 3/West-Afrika en de MENA-regio, en 4/Azië).  
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Het Koninklijk Besluit (KB) van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking5 

maakt de ontwikkeling van GSK’s mogelijk en voorziet verschillende elementen die een GSK moet 

bevatten. Het KB bepaalt dat een GSK een thematische benadering kan volgen, of een 

regionale/geografische benadering.  Daar het GSK Waardig Werk (op het moment van deze evaluatie) 

het enige GSK betreft dat een thematische benadering volgt, is een nevendoelstelling van de evaluatie te 

bekijken welke elementen eigen zijn aan dit thematische GSK.   

Het GSK WW is geen ontwikkelingsprogramma op zich maar als strategisch kader wil ze waarde 

toevoegen en effectief en coherent bijdragen aan de realisatie van de (gemeenschappelijke) 

programma’s van de negen betrokken GSK WW-actoren, met cofinanciering van DGD6: dit is in feite de 

leidende hypothese die de evaluatoren via deze evaluatie willen onderzoeken in dit rapport.  

De gerichte focus van deze evaluatie op het GSK Waardig Werk betekent dat deze evaluatie niet het 

ganse thema Waardig Werk binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking onderzoekt. Een evaluatie 

van deze aard zou betekenen dat de evaluatie vanuit een veel ruimere invalshoek zou vertrekken, met 

name hoe de Belgische actoren binnen de sector ontwikkelingssamenwerking het thema Waardig Werk 

benaderen en in de praktijk brengen. Daarbij vormen binnen het GSK Waardig Werk de negen betrokken 

actoren één groep actoren, terwijl ook andere actoren het thema Waardig Werk in hun (strategische) 

portefeuille hebben zoals DGD en de ontwikkelingsagentschappen Enabel en BIO, een aantal actoren van 

de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking (ANG’s) en multilaterale actoren zoals de IAO.   

Waar deze andere actoren worden vermeld in deze evaluatie, wordt dit gedaan in functie van de scope 

van deze evaluatie.   

Verder heeft de evaluatie ook niet tot doel om de realisatie van de (gemeenschappelijke) programma’s 

van de GSK WW-actoren te onderzoeken. Die evaluaties (zowel de tussentijdse als de eindevaluaties) zijn 

apart voorzien binnen de lopende DGD-programmering. Waar relevant verwijzen we in dit rapport naar 

resultaten van de tussentijdse evaluaties die ondertussen hebben plaatsgevonden. 

Wanneer het GSK WW tijdens deze evaluatie wordt vergeleken met de geografische GSK’s, dan is dat om 

te onderzoeken welke elementen eigen zijn aan de thematische benadering, hoe deze binnen het GSK 

gebracht worden, en hoe de thematische aanpak op een relevante manier beantwoordt aan de 

doelstellingen van de in voege stelling van het GSK-instrument. 

Waardig Werk is, bij wet7, een van de prioritaire thema’s van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, 

wat deze evaluatie nog pertinenter maakt, ook naar andere interventies (van de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking) toe. Een bijzonder aandachtspunt voor de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking blijft de impact op de eindbegunstigden in de partnerlanden.  De 

                                                           
5
 Het KB 2016 geeft de voorwaarden aan voor de totstandkoming en werking van de Gemeenschappelijke Strategische Kaders, 

met name de geldigheidsduur, de elementen die elk GSK moet bevatten (zie ook bijlage 5 bij dit rapport), de voorwaarden en 
timing voor het indienen of het hernieuwen van een GSK, de opvolging, alsook de financiering. 
6
 Wanneer in het rapport over ‘programma’s gesproken wordt, dan gaat het over deze programma’s met cofinanciering door 

DGD: 2 gemeenschappelijke programma’s (FOS-IFSI-Solsoc- UNMS enerzijds en WSM-IIAV-BIS- LCM) en 1 individueel 
programma Waardig Werk van Oxfam Solidariteit in Azië.  
7
 Wet op de Belgische Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013, artikel 11 §1. 
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meerwaarde van het GSK Waardig Werk wordt in deze evaluatie dan ook o.a. bekeken via de lokale 

partners.  

 

1.3  Gehanteerde methodologie 
Voor deze evaluatie werd een deskstudie uitgevoerd, een 70-tal interviews inclusief interviews met 

partners van de actoren die deelnemen aan het GSK WW (zie bijlage 3), drie focusgroepen8 en een online 

bevraging bij een 20-tal ANG’s (45 personen), die op één of andere manier betrokken zijn bij het thema 

Waardig Werk (zie bijlage 7 voor meer details).  22 personen vulden deze enquête in.  De enquête peilde 

naar de mate waarin het GSK WW een verschil maakt en een toegevoegde waarde heeft op het vlak van 

het thema Waardig Werk voor CMO/IA- actoren in België en op het terrein.  

Omwille van de corona-pandemie werden alle interviews online georganiseerd, evenals de 

focusgroepen. Er werd bij het organiseren van interviews bij de lokale partners rekening gehouden dat 

min. 2 van de partnerlanden (vb. in Afrika) en 2 van de niet-partnerlanden (vb. in Azië/Latijns-Amerika) 

van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking betrokken werden (zie bijlage 3 voor een overzicht van de 

geselecteerde partners).  

 

Gezien het grote aantal landen waarmee de leden van het GSK WW samenwerken diende een selectie 

te worden gemaakt. Selectiecriteria voor de landen/lokale partners werden in overleg met DBE 

vastgelegd en waren de volgende: 

- Een evenwicht tussen partners van de verschillende GSK WW- actoren  

- Een vertegenwoordiging van partners uit de verschillende continenten (iets meer partners in 

Afrika gezien er proportioneel meer in Afrika wordt gewerkt) 

- Een evenwicht tussen partners die bijdragen aan synergie/complementariteit binnen één 

programma Waardig Werk, anderen aan synergie/complementariteit tussen de programma’s van 

WW en/of complementair/in synergie werken met andere actoren vb. van geografische GSK’s 

- Een balans tussen partners van verschillende leden van het GSK WW  

- Partners afkomstig uit lage en middeninkomenslanden  

- Partners afkomstig uit landen met en zonder bilaterale samenwerking  

- Niet enkel partners die op lokaal niveau maar ook op regionaal/continentaal niveau werken  

Triangulatie van verzamelde informatie gebeurde door tijdens de analyse, informatie uit de 

documentenstudie, interviews, focusgroepen en online enquête onderling te vergelijken en af te 

toetsen. 

 

1.4  Rapportering 
Volgende stappen werden gevolgd met betrekking tot de rapportering: 

- Voorstellen van de belangrijkste bevindingen uit de evaluatie aan het begeleidingscomité 

- Opmaken van een tussentijds draftrapport  

                                                           
8
 Eén focusgroep met DGD - ambtenaren, één met medewerkers van de continentale werkgroepen van het GSK WW en één met 

de leden van de uitgebreide stuurgroep van het CPWW 
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- Verwerken van de feedback van het begeleidingscomité op dit evaluatierapport en opmaken van de 

draftversie van het eindrapport (syntheserapport) 

- Bespreken van de conclusies en aanbevelingen in het begeleidingscomité 

- Verwerken van de feedback van het begeleidingscomité in het eindrapport en goedkeuring hiervan 

- Vertaling goedgekeurd eindrapport in het Nederlands en Frans en restitutie 

Het tussentijdse draftrapport en de prefinale versie van het eindrapport werden gedeeltelijk in het 

Nederlands, gedeeltelijk in het Frans geschreven.  De finale versie van het eindrapport bevat zowel een 

volledige versie in het Nederlands en in het Frans. 

 

 

1.5 Beperkingen van deze evaluatie 
De start van de evaluatie had moeten plaatsgrijpen vanaf half maart 2020. De corona-pandemie 

vertraagde een aantal procedures zodat de evaluatie pas kon plaatsvinden vanaf half mei. De einddata 

van het draft-en eindrapport werden niet gewijzigd9. Dit betekende dat de dataverzameling en analyse 

binnen een erg korte tijdspanne diende te gebeuren en er geen goedgekeurd tussentijds rapport, zoals 

oorspronkelijk voorzien, kon worden opgemaakt door de korte tijdsspanne tussen het tussentijdse 

draftrapport en het voorleggen van het eindrapport. Dit werd opgevangen door een uitgebreide 

voorstelling en bespreking van de eerste bevindingen tijdens een (online) bijeenkomst van het 

begeleidingscomité. 

Door de coronapandemie konden geen face-to-face bijeenkomsten gepland worden. Dit werd 

opgevangen doordat alle bijeenkomsten inclusief de focusgroep bijeenkomsten en vergaderingen van 

het begeleidingscomité online werden georganiseerd. Door de interviews online te organiseren konden 

meer interviews worden uitgevoerd dan initieel gepland. De focusgroep bijeenkomsten verliepen goed 

online, hoewel face-to-face bijeenkomsten van de focusgroepen waarschijnlijk wel voor iets meer 

interactie hadden kunnen zorgen. 

Omdat de finaliteit van het thematische GSK WW op het terrein ligt, bij de partners van de leden van het 

GSK WW en hun leden, werden, op basis van selectiecriteria, een aantal van deze lokale partners 

geselecteerd voor een interview. Hoewel de evaluatie de betrokkenheid van partners bij specifieke 

aspecten of op bepaalde tijdstippen van de programma's kan aantonen, zijn zij niet altijd systematisch 

bij de opzet en de werking van het GSK WW zelf betrokken10, wat te begrijpen is omdat het Strategisch 

Kader op zich een Belgische aangelegenheid is. Het was daardoor echter voor de evaluatoren niet altijd 

eenvoudig om via de lokale partners te weten te komen hoe partners de meerwaarde en effectiviteit van 

het GSK inschatten.  

Ook waren niet alle personen die geïnterviewd werden op het terrein al betrokken bij de programma-

uitvoering vóór 2017 (door bijvoorbeeld een personeelswissel bij partners).  Daardoor kon niet altijd 

                                                           
9
 De datum van de restitutie van het eindrapport was nog niet bekend bij indiening van het eindrapport 

10
 De partners werden wel betrokken bij de contextanalyses (zie betrokkenheid partners beschreven in ACC’s) en ook bij het 

bepalen van de operationele synergie. Er is dus wel betrokkenheid van partners als het gaat over het maken van strategische 
keuzes, het vertalen van hun prioriteiten en capaciteiten, het zoeken naar synergie/complementariteiten die voor hen een 
meerwaarde biedt. Waar het gaat over Belgische denkprocessen bv met de sector, dan worden zij niet betrokken. 
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een vergelijking worden gemaakt met de situatie voor het GSK WW, om op die manier af te leiden waar 

het GSK WW een verschil maakt op het terrein.  

Lokale partners konden enkel via interviews betrokken worden; het was niet voorzien of zelfs maar 

mogelijk – omwille van de Covid-pandemie- om partners op het terrein te bezoeken. Om enkele goede 

casestudies uit te werken die de effectiviteit van het GSK WW hadden kunnen illustreren met – onder 

andere - input van het terrein, was het echter aangewezen geweest om enkele terreinbezoeken uit te 

voeren, om meer diepgaande gesprekken met de partners en leden te kunnen voeren.   

De interviews met lokale partners waren wel waardevol als triangulatie om informatie, bekomen via de 

deskstudie en interviews met leden van het GSK Waardig Werk, bevestigd te krijgen. Verder hadden de 

interviews met lokale partners op het terrein ook een toegevoegde waarde om te leren op welke manier 

en in welke mate de partners de samenwerking met de WW-actoren binnen het kader van het GSK WW 

en gemeenschappelijke programma’s appreciëren. 

Doordat de scope van deze evaluatie gericht is op het GSK Waardig Werk en de actoren binnen dit GSK, 

werd er slechts beperkt gekeken naar hoe de andere actoren binnen de Belgische Samenwerking het 

thema Waardig Werk een plaats geven in hun beleid en operationalisering hiervan. Een ruimer 

onderzoek in deze zin had meer inzicht gegeven in de mate waarin Waardig Werk binnen de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking aan bod komt11.  Dit was niet het doel van deze evaluatie. Er wordt wel een 

link gelegd naar deze actoren, maar voornamelijk in relatie tot het GSK Waardig Werk. Daardoor blijft de 

invulling van het thema Waardig Werk door deze actoren binnen de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking enigszins onderbelicht in deze evaluatie.   

Een laatste beperking is de aard van het GSK- niet specifiek het GSK Waardig Werk. Het GSK is geen 

programma op zich maar een strategisch kader dat geoperationaliseerd wordt via de 

(gemeenschappelijke) ontwikkelingsprogramma’s van de betrokken WW-actoren, medegefinancierd 

door DGD. Op niveau van dit kader bestaan er geen objectieve meetpunten waaraan de realisatie van 

een GSK kan worden afgetoetst. Noch is er een aparte budgetlijn in de ontwikkelingsprogramma’s 

voorzien voor activiteiten in het kader van het GSK WW, wat de analyse van de werking van het GSK 

WW extra bemoeilijkt.  Dit maakt dat het geen eenvoudige oefening was om te balanceren tussen wat 

behoort tot ‘werking van het GSK WW’ en wat valt onder ‘uitvoering van de (gemeenschappelijke) 

programma’s’. Dit werd opgevangen door in het rapport veel praktijkvoorbeelden op te nemen die 

expliciet binnen de context van het GSK WW werden gerealiseerd.  Er werden ook meer interviews 

afgenomen dan normaal het geval zou zijn geweest, om bevindingen die gerelateerd zijn aan de werking 

van het GSK WW voldoende te kunnen aftoetsen bij verschillende informatiebronnen (overheidsactoren, 

ANG’s, partners, externe experten, documenten). 

   

 

 

                                                           
11

 Een dergelijke studie staat wel geprogrammeerd door de Dienst Bijzondere Evaluatie 
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1.6 Evaluatievragen 
Op basis van de referentietermen werd een evaluatiekader met evaluatievragen en -criteria uitgewerkt 

(zie methodologische nota in bijlage 2). De evaluatievragen werden geconcentreerd rond enkele 

OECD/DAC-criteria, met name relevantie, effectiviteit, coherentie en efficiëntie, aangevuld met enkele 

specifieke vragen rond geleerde lessen en opportuniteiten voor de toekomst. Zoals eerder aangegeven is 

de evaluatie niet bedoeld om rekenschap af te leggen over de werking van het GSK WW maar heeft deze 

een lerend karakter. De leidende vragen in deze evaluatie waren de volgende: 

- Beantwoordt het GSK WW aan het Belgisch wetgevend kader waarbinnen het GSK WW opereert? 

- Is het thematische GSK Waardig Werk relevant, in welke mate en voor wie? (relevantie) 

- Welke voortgang heeft het GSK WW tot nu toe gemaakt? (doeltreffendheid) 

- Hoe coherent is het GSK WW? 

- Hoe efficiënt wordt het GSK WW uitgevoerd? 

- Welke lessen kunnen getrokken worden uit de werking van het GSK WW tot nu toe? 

- Welke aanbevelingen kunnen geformuleerd worden voor de toekomst?  

De evaluatie werd opgestart op het moment dat de Covid-pandemie en de daarmee gepaard gaande 

coronacrisis in volle uitbarsting was (april 2020). Daarom werd op vraag van DBE een ongepland 

hoofdstukje toegevoegd aan dit rapport op basis van de vragen hoe de GSK WW-actoren en hun partners 

omgaan met deze pandemie en in welke mate zij denken dat deze crisis een impact zal hebben op hun 

activiteiten en interventies, op korte en ook op langere termijn.  Omdat de omvang van de crisis op dat 

moment nog niet gans duidelijk was het niet mogelijk om een gefundeerd en goed onderbouwd 

antwoord op deze vragen te krijgen. Dit hoofdstuk is dan ook niet meer dan een eerste peiling naar hoe 

de GSK WW-actoren de crisis ervaren op het moment van de evaluatie en voor welke uitdagingen zij zich 

gesteld zien in de nabije toekomst. 
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2 Belangrijkste bevindingen en analyse - relevantie 
 

2.1  Verandertheorie12 (ToC)13 van het GSK Waardig Werk 
Tegen de achtergrond van vier regionale thematische contextanalyses14 en het GSK Waardig Werk 

ontwikkelden de GSK WW-actoren een thematische Verandertheorie (Theory of Change of ToC) over 

Waardig Werk en Sociale Bescherming (de ToC werd ter illustratie in bijlage 6 opgenomen).15  Er bestaat 

geen wettelijke verplichting om een Verandertheorie te ontwikkelen die de samenwerking van actoren in 

het kader van de GSK’s visualiseert op niveau van gewenste veranderingen bij partners en 

eindbegunstigden.   

De ToC visualiseert de flow van veranderingen die de WW-actoren gerealiseerd willen zien via hun 

samenwerking en (gemeenschappelijke) programma’s. De ToC maakt op die manier een verbinding 

tussen de eerdere contextanalyses en de (gemeenschappelijke) programma’s van de GSK WW- actoren 

die deelnemen aan het GSK WW. Het GSK WW schept het strategisch kader voor deze ToC waarin één 

gemeenschappelijke strategische doelstelling werd opgenomen. 

De gemeenschappelijke strategische doelstelling in het GSK WW komt overeen met het hoogste 

veranderniveau van de ToC. Dit niveau sluit aan bij de vier pijlers van Waardig Werk: 

1/ het scheppen van waardig werk,  

2/ het waarborgen van de fundamentele arbeidsrechten,  

3/ het uitbreiden van de sociale bescherming, en  

4/ het bevorderen van de sociale dialoog.   

Deze vier pijlers werden ook opgenomen onder de subdoelstellingen van het GSK WW; ze bieden een 

kader voor het structureren van het GSK WW en worden geïmplementeerd via de (gemeenschappelijke) 

DGD-programma's.16 

De finale doelgroepen hierbij zijn17  

1/ in het Zuiden, werkers van de formele en informele economie in precaire/kwetsbare arbeidssituaties,  

2/ in België de achterban van de GSK WW-partners en de bevolking in het algemeen, en  

3/ de beleidsmakers op lokaal, nationaal, continentaal en internationaal niveau.  

                                                           
12

 De visualisatie van de ToC bevindt zich in Annex 6 van het rapport. 
13

 Theory of Change (Verandertheorie) 
14

 De niet-gouvernementele actoren die later het GSK Waardig Werk zouden vormen lieten 4 regionale contextanalyses 
uitvoeren in 2015 (1/Centraal Afrika, Oost-Afrika en Australië, 2/Latijns-Amerika en de Caraïben, 3/West-Afrika en de MENA-
regio, en 4/Azië).  
15

 Nota « Théorie de Changement Travail Décent_2016 » 
16

 De analyse van de wijze waarop aan deze vier pijlers wordt voldaan is een zaak voor de evaluatie van de (gemeenschappelijke) 
programma's, die niet het onderwerp van deze evaluatie zijn. 
17

 Ref. ToC van de actoren van het GSK Waardig Werk (zie bijlage 6) 
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Deze laatste groep kan volgens de ToC beïnvloed worden, de andere twee groepen worden ofwel via de 

ondersteunde partners bereikt ofwel op een andere indirecte manier.  

De veranderingen die op niveau van de finale doelgroepen in de ToC plaatsvinden staan niet in de ToC 

zelf beschreven, maar er wordt naar verwezen in de vier regionale gemeenschappelijke contextanalyses 

GCA’s. Om veranderingen op niveau van deze doelgroepen te realiseren is het van belang, volgens de 

ToC, om eerst veranderingen te realiseren op niveau van de partners in het Zuiden (op verschillende 

niveaus) en in België (bekomen van meer internationale solidariteit). De interventiestrategieën die hier 

rechtstreeks toe moeten bijdragen staan kort opgesomd in het GSK WW.  Er zijn 3 kernstrategieën: 

1/capaciteitsversterking van de partners in de drie continenten in het Zuiden (lokaal, continentaal en 

globaal), 2/versterking van netwerking, samenwerking en gezamenlijke acties (synergie) en 3/strategieën 

gericht op beleidsbeïnvloeding. De tweede en derde strategie worden uitgevoerd op lokaal, nationaal 

(inclusief België), continentaal en globaal niveau. Daarbij aansluitend worden drie interventiestrategieën 

op een meer transversale manier geïntegreerd in de kernstrategieën: gender en milieu, sociale dialoog 

en collectief leren.  

De ToC Waardig Werk bevat momenteel geen onderliggende assumpties die de veranderingen op elk 

veranderniveau helpt onderbouwen. Noch bevat ze een samenvattende narratief die de onderliggende 

hypotheses van de ToC beschrijft nl. wat maakt dat men gelooft dat de interventies van de betrokken 

WW-actoren in samenwerking met andere actoren binnen en buiten België zullen bijdragen tot de 

beoogde veranderingen. De enige hypothese die geformuleerd werd is de hypothese die stelt dat de 

WW-strategie een strategie is die haar effectiviteit al heeft bewezen op internationaal niveau.   

De (gemeenschappelijke) programma’s van de betrokken GSK WW actoren (zie volgende tabel 

hieronder) zijn in feite de operationalisering van de ToC. De twee gemeenschappelijke programma’s 

(WSM/LCM-IIAV-BIS en FOS-Solsoc/Solidaris-IFSI) staan in voor de concretisering van de 

complementariteiten en synergieën, zoals geformuleerd in het GSK WW en volgens de terminologie van 

het KB 2016. De activiteiten van de mutualiteiten LCM-ANMC en Solidaris-socialistische mutualiteiten 

(synergie MASMUT18 2014-2016) werden in de gemeenschappelijke programma’s geïntegreerd: LCM in 

het WSM/LCM-IIAV-BIS programma en Solidaris in het FOS-Solsoc/Solidaris-IFSI programma.  Het feit dat 

er met twee gemeenschappelijke programma’s wordt gewerkt in plaats van 8 individuele programma’s, 

betekent een belangrijk engagement voor de leden van het GSK WW om mogelijke synergieën en 

complementariteiten te formaliseren. Oxfam-Solidariteit vult de twee gemeenschappelijke programma’s 

aan met een individueel Waardig Werk programma in Azië.  

 

  

                                                           
18

 Het programma MASMUT (2014-2016) was een multi-actoren programma uitgevoerd door 3 mutualiteiten (LCM, Solidaris-
socialistische mutualiteiten, Onafhankelijke ziekenfondsen) en 3 NGO’s (WSM, Solsoc, Louvain Coopération).   
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(Gemeenschappelijke) DGD programma’s binnen het kader van het GSK WW 

Titel Interventiezones 
Geraamd budget 

2017-2022 

Waardig Werk: het scheppen van waardige 
werkgelegenheid, arbeidsrechten, sociale 
bescherming en sociale dialoog. Een 
gezamenlijk programma uitgevoerd door FOS, 
IFSI/ISVI, Solsoc. 

België 
Afrika: 12 landen en een continentaal 
project  
Midden-Oosten: 1 land 
Latijns-Amerika: 8 landen en een 
continentaal project 
Azië: 1 land 

43.546.550 € 

Waardig Werk: het scheppen van waardige 
werkgelegenheid, arbeidsrechten, sociale 
bescherming en sociale dialoog. Een 
gezamenlijk programma uitgevoerd door 
WSM, IIAV/IEOI, BIS/MSI 

België  
Afrika: 11 landen, twee sub-regio’s 
Latijns-Amerika: 5 landen en 1 
continentaal project 
Azië: 5 landen en 1 continentaal project 

45.299.701 € 

Civiele slagkracht tegen onrechtvaardigheid 
en voor concrete alternatieven voor 
duurzame ontwikkeling - Outcome GSK 
Waardig Werk Azië (Oxfam Solidariteit) 

Azië: 3 landen 6.198.176 € 

Bron: (gemeenschappelijke) programma’s 2017-2021 van de GSK WW-actoren 

De ToC en het GSK WW vormen als het ware een raamwerk dat boven deze programma’s staat. Op 

deze manier wordt zichtbaar welke actoren binnen maar ook tussen de programma’s rond dezelfde WW-

pijlers werken, waar dit gebeurt en op welk niveau (vb. landen -of regionaal niveau). Mogelijkheden om 

te komen tot synergieën en complementariteiten tussen de negen actoren onderling en met anderen 

worden op die manier ook makkelijker zichtbaar gemaakt dan zonder het GSK WW het geval was 

geweest. 

 

2.2 Regelgevend kader en internationale referentiekaders 
Het thema Waardig Werk staat ingeschreven als prioriteit in de Belgische Wet van de 

Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013, met referentie aan de Waardig Werk agenda van de 

IAO.19   

Vanaf 1 januari 2017 zijn de GSK’s ingevoerd voor de Belgische ANG’s. Het GSK is een bijkomend 

instrument en een noodzakelijke voorwaarde voor ANG’s die in een bepaald land of rond een bepaald 

thema werken, naast de programmadossiers die alle ANG’s ook nog afzonderlijk of via een 

gemeenschappelijk programma indienen. De wettelijke contouren van het GSK zijn vastgelegd in het 

Koninklijk Besluit betreffende de niet-gouvernementele samenwerking van 11 september 2016.  

 

 

                                                           
19

 Art. 5. Met het oog op het realiseren van haar algemene doelstellingen bevordert de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
ook de inclusieve, eerlijke en duurzame economische groei, waarbij voorrang wordt gegeven aan het lokale ondernemerschap, 
de sociale economie en de Waardig Werk Agenda van de IAO.  
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De primaire doelstelling van een GSK is gericht op het verhogen van de impact van de interventies 

omdat er binnen het GSK 1) meer coördinatie en overleg tot stand komt tussen de betrokken actoren; 

2) de actoren effectieve vormen van synergie en complementariteit tot stand brengen; 3) actoren 

geleerde lessen met elkaar kunnen uitwisselen; 4) het GSK de basis vormt van de strategische dialoog 

tussen de overheid en de ANG’s.   

 

Coördinatie en overleg hoeven niet per definitie te leiden tot complementaire of synergetische 

samenwerking; in het geval van de actoren van het GSK WW is dit wel vaak het geval, zoals het rapport 

verder zal illustreren. 

Secundair vormen GSK’s samen met het gouvernementele beleid in een land het uitgangspunt van het 

geïntegreerde Belgische beleid, dat evenwel tot op heden niet als dusdanig in praktijk werd gebracht20.  

Het KB 2016 geeft aan dat ANG’s er in hun GSK’s toe verbinden om in de partnerlanden van de 

gouvernementele samenwerking rekening houden met de strategieën van de gouvernementele 

samenwerking, als onderdeel van de context. De methode van de Comprehensive Approach (CA) voor 

ontwikkelingssamenwerking21, die in 2018 werd gelanceerd, zou moeten toelaten dat verschillende 

federale departementen (en niet enkel DGD of de FOD Buitenlandse zaken), andere overheidsdiensten, 

parastatalen of niet-gouvernementele entiteiten beter afstemmen met elkaar. De verschillende actoren 

zijn in principe uitgenodigd om deel te nemen aan deze federale Comprehensive Approach-aanpak, 

evenwel met behoud van hun autonomie en het recht om zelf te bepalen tot op welk niveau elke actor 

zicht wenst te engageren in het brede samenwerkings- en synergiespectrum. 

Op internationaal niveau is het thema Waardig Werk expliciet onder SDG822 opgenomen. Ook andere 

Sustainable Development Goals (SDG’s) refereren op directe of indirecte manier aan aspecten die gelinkt 

kunnen worden aan Waardig Werk zoals SDG 1 (elimineren armoede), SDG 3 (gezondheid en algemeen 

welzijn), SDG 4 (educatie), SDG 5 (gendergelijkheid), SDG 10 (reductie van ongelijkheid binnen en tussen 

landen) en SDG 16 dat refereert aan arbeidsrechten en toegang tot gelijke rechten.  

Het GSK WW is geënt op deze SDG’s en de Agenda 2030. De gemeenschappelijke visie in het GSK WW 

sluit aan bij vier pijlers van Waardig Werk zoals omschreven door de IAO23.  Verder verwijst het GSK WW 

naar de GCA waarin het belang van WW onderstreept wordt in verschillende beleidsdocumenten van de 

Europese Unie. 24  

                                                           
20

 Ref. Raamakkoord tussen toenmalig vice-eersteminister A.De Croo en de vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele 
samenwerking (2015).  Dit raamakkoord werd echter nooit ondertekend door de betrokken partijen. 
21

 Ref: Strategienota Comprehensive Approach (2018) 
22

 SDG8 : “Bevorderen van een participatieve en duurzame economische groei, volledig productieve werkgelegenheid en 
fatsoenlijk werk voor iedereen”. 
23

 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_374809.pdf 
24

 De strategie van de EU gaat uit van een geïntegreerde benadering en opvolging van werk, sociaal beleid, economie en 
duurzame ontwikkeling, wat in lijn ligt van de multi-actoren benadering van de ToC en het GSK WW. In 2017 heeft de “Europese 
Consensus inzake Ontwikkeling” het ontwikkelingsbeleid van de EU afgestemd op de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling 
voor 2030, waarin de achtste doelstelling voor duurzame ontwikkeling (SDG8) specifiek is gewijd aan het waarborgen van 
volledige, productieve en waardige werkgelegenheid, universeel (overal ter wereld) en inclusief (“leaving no one behind”).    
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Het GSK Waardig Werk werd, net zoals de 32 geografische GSK’s, ontwikkeld conform het KB van 2016, 

met een looptijd van 5 jaar (2017-2021), door 9 ANG’s25. Alle wettelijke elementen zijn aanwezig in het 

GSK WW, sommige minder uitgebreid als vereist volgens de wetgeving (zoals onder artikel 3° en 5°), 

maar deze - eerder operationele - elementen blijken ook niet aanwezig bij de andere geografische 

GSK’s26. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat het KB 2016 nog niet voorhanden 

was op het moment dat de GSK’s dienden ingediend te worden en alle informatie omtrent de wetgeving 

toen nog niet voorhanden was.  Met uitzondering van deze twee elementen voldoet het GSK Waardig 

Werk aan alle wettelijke aspecten van het GSK (zie ook de tabel in bijlage 5).  

 

2.3 Eigenheid van het GSK Waardig Werk 
Een gezamenlijke motivatie 
Het GSK WW is gebouwd op de motivatie van de GSK WW- actoren om sterker met elkaar rond het 

thema Waardig Werk te overleggen en samen te werken: in het algemeen focust het thematische GSK op 

een door de actoren zelf gekozen thema en is het opgebouwd rond een vraag tot gezamenlijke 

samenwerking: De meeste GSK WW actoren kenden elkaar al van voor de introductie van het GSK WW 

en hebben al eerder met elkaar samengewerkt rond gemeenschappelijke thema’s gerelateerd aan 

Waardig Werk, in België of daarbuiten. Volgens de WW-actoren zelf heeft dit bijgedragen aan het feit dat 

deze actoren elkaar snel vonden om samen het GSK WW te ontwikkelen. 

In termen van specificiteit volgt de thematische benadering een omgekeerde logica van die welke aan 

de grondslag ligt van de geografische GSK’s27. Deze laatste bouwen een a posteriori coördinatie op die 

complementariteiten en synergieën wil stimuleren op basis van een bestaande realiteit van soms zeer 

diverse en versnipperde interventies van de ANG’s in een bepaald gebied, wat het bereiken van 

complementariteiten soms verhindert. 

Een gemeenschappelijke visie 

Het GSK WW vertrekt vanuit een gemeenschappelijke visie28 of gemeenschappelijke strategische 

doelstelling, die bij aanvang van de formulering van het GSK WW gedefinieerd is door de deelnemende 

GSK WW-actoren.  Deze visie is ook vertaald in de ToC die aansluit bij het GSK WW (zie hierboven). Het 

werken op basis van één gemeenschappelijke strategische doelstelling verschilt met de andere, 

geografische GSK’s: deze laatste bevatten meerdere strategische doelen die niet als een visie worden 

aanzien waaraan alle actoren dienen bij te dragen, maar eerder als objectieven waar één of meerdere 

van de betrokken actoren zich kunnen inschrijven, al naargelang hun eigenheid en gehanteerde 

                                                           
25

 4 NGO’s (WSM, FOS, Solsoc en Oxfam-Solidariteit), 2 mutualiteiten (de christelijke LCM-ANMC en socialistische Solidaris-
Socialistische Mutualiteiten) en de vakbondsinstituten voor ontwikkelingssamenwerking van de 3 vakbonden (de christelijke 
ACV-CSC (IIAV-IEOI), socialistische ABVV-FGTB (ISVI-IFSI) en liberale ACLVB-CGSLB (BIS-MSI)) 
26

 Evaluatie van het GSK – Instrument (Humanya en DRIS), 2020. 
27

 N. Jaspers et P. Grega : Evaluatie van het GSK Instrument, april 2020, p.88. 
28

 "Bevorderen van Waardig Werk voor een duurzame, rechtvaardige, solidaire en inclusieve ontwikkeling: het scheppen van 
banen, het waarborgen van arbeidsrechten op het werk, het uitbreiden van de sociale bescherming en het bevorderen van de 
sociale dialoog voor iedereen".    



 

13 
 

strategie. Dat maakt intern overleg en coördinatie evenals het zoeken naar synergieën en 

complementariteiten complexer en minder voor de hand liggend dan bij het GSK WW het geval is.29 

Een multi-actor aanpak 
Het GSK WW verenigt een multi-actor aanpak met als doel bij te dragen aan de realisatie van de 

gemeenschappelijke strategische doelstelling (i.e. de realisatie van de vier pijlers Waardig Werk). In het 

verleden werden de verschillen in aanpak tussen vakbonden en niet-gouvernementele organisaties soms 

benadrukt: eerstgenoemde werkten vooral met gevestigde partners, die vooral werknemers in de 

formele sector vertegenwoordigden, terwijl NGO's vaker samenwerkten met minder gestructureerde 

maatschappelijke organisaties in de sociale of informele economie.   

Binnen het GSK WW overstijgen de deelnemende actoren echter de individuele verschillen om via een 

multi-actor aanpak bij te dragen aan de realisatie van de vier pijlers van Waardig Werk.  Elk van de GSK 

WW-actoren wil vanuit een eigen identiteit en specificiteit bijdragen aan een of meerdere pijlers van 

de agenda Waardig Werk, die onderling afhankelijk zijn en mede gerealiseerd worden door geplande 

en minder geplande complementaire en synergetische acties van deze verschillende actoren.  WSM 

bijvoorbeeld richt zich vooral op toepassing van het recht op sociale bescherming via creatie van 

werkgelegenheid, mechanismen van sociale bescherming en bescherming van arbeidsrechten. BIS richt 

zich op versterking van capaciteiten voor sociale dialoog – waarbij verbreding en verhoging van de 

kwaliteit van sociale dialoog als middel tot inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming 

op alle niveaus t.g.v. betere arbeidsomstandigheden.  IIAV richt zich dan weer op versterking van 

capaciteiten voor sociale dialoog met het oog op de uitbreiding, verbreding en toepassing van 

arbeidsrechten (waaronder (vooral) het recht op sociale bescherming).30   

Uit de tabel in bijlage 8 is af te leiden dat de GSK WW-actoren op alle vier de pijlers werken, hoewel niet 

alle actoren in dezelfde regio’s/landen werken en in dezelfde mate op alle WW-pijlers.  Uit de 

documentstudie en interviews met WW-actoren blijkt dat sommige actoren werken via lokale 

medewerkers in het Zuiden, anderen werken rechtstreeks met partnerorganisaties; sommige werken 

sterk regionaal, andere vooral lokaal, en anderen hebben geen eigen medegefinancierd 

ontwikkelingsprogramma in het Zuiden. Daarbij lijken – globaal gezien- in Afrika en Latijns-Amerika het 

zwaartepunt te liggen op sociale bescherming en arbeidsrechten, en in Azië vooral op sociale 

bescherming en sociale dialoog. In iets mindere mate komt ook de pijler “werkgelegenheid” aan bod 

(vooral bij WSM). In Azië tenslotte, komt de pijler werkgelegenheid, volgens het GSK WW, niet expliciet 

aan bod bij geen enkele GSK WW actor. Specifieke voorbeelden van hoe het GSK WW via een multi-

stakeholderbenadering een meerwaarde heeft in de verschillende continenten, worden verder in het 

rapport en bijlagen beschreven.    

Een multi-actoraanpak rond één thema waar overleg en samenwerking meer voor de hand ligt werkt 

volgens de WW- en andere geïnterviewde actoren versterkend en brengt een nieuwe dynamiek op gang. 

Elke GSK WW-actor brengt zijn eigen netwerk met zich mee. Vanuit de dynamiek die daaruit ontstaat 

kunnen de GSK WW-actoren daaruit voortvloeiend hun contacten, partners en posities verder 

versterken.  Ter vergelijking werd gekeken naar de tussentijdse evaluatie recent uitgevoerd van het 
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 Ref. Interviews GSK WW- actoren van het GSK WW en annex 1 van het GSK WW 
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gemeenschappelijke DGD- programma WSM-IIAV-BIS dat mee het GSK- raamwerk concretiseert. Een 

belangrijke kanttekening die deze evaluatie maakt is dat het succes van een multi-actor netwerk31 niet 

enkel bepaald wordt door het bestaan van het netwerk op zich, maar ook door rekening te houden met 

een aantal voorwaarden om dergelijke netwerken te doen slagen.   

De multi-actorbenadering wordt verder ook waargemaakt door overleg en samenwerking in diverse 

gradaties met een grote diversiteit aan externe actoren op alle niveaus (lokaal, regionaal, continentaal, 

globaal): andere Belgische actoren zoals DGD in België en ambassades en attachés op het terrein, de 

ANG’s en hun federaties, de koepels 11.11.11 en CNCD,  Enabel en BIO;  andere internationale 

(multilaterale) organisaties en hun netwerken zoals de IAO, Solidar, CCC, Oxfam Internationaal, ITUC-CSI, 

EU, ETUC enzovoort; externe actoren zoals andere internationale vakbondsorganisaties (CNV 

Internationaal,…), lokale partnerorganisaties en strategische partners variërend van netwerkorganisaties, 

lokale maar ook nationale en internationale vakbonden, middenveldorganisaties, lokale NGO’s 

enzovoort. Voorbeelden die overleg en samenwerking met deze actoren illustreren zijn verder in het 

rapport en in bijlage 10 opgenomen.  Sommige van deze externe actoren gaven expliciet aan tijdens de 

interviews dat de multi-actor aanpak binnen het GSK WW ook voor hen een toegevoegde waarde heeft 

door bijvoorbeeld hun boodschap uit te kunnen dragen naar een publiek dat ze anders niet bereiken. 

Een bijkomend effect van het GSK WW is dat het middenveld sterker is gaan deelnemen aan IAO- 

initiatieven waar dit voordien meestal vakbondsorganisaties waren, vb. naast WSM en de vakbonden 

hebben ook FOS en Solsoc bijgedragen aan het onderhandelingsproces, samen met hun partners, van de 

Conventie 190 (voorbeelden zie verder beneden). 

Voorbeeld 1: Multi-actor aanpak van de GSK WW-actoren 

Deze multi-stakeholderbenadering, waarvan voorbeelden werden gegeven tijdens een interview 

met een IAO-bestuurslid, benadrukt de holistische dimensie die door het GSK WW wordt 

versterkt.  Als het tripartite orgaan in de officiële organen van de IAO vandaag nog steeds de 

formele vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers en werknemers samenbrengt, dan 

heeft de multi-stakeholderaanpak met de mutualiteiten en de NGO's het mogelijk gemaakt om 

bredere aandachtspunten in dit internationale forum te introduceren, zoals in de interviews van 

de vertegenwoordigers van de IAO wordt erkend. "Mensen hebben niet alleen werk nodig, maar 

ook huisvesting, gezondheid (...). We hebben een meer holistische aanpak nodig en geen 

kokervisie(...) Alle problemen zijn met elkaar verbonden: vanuit demografisch oogpunt 

bijvoorbeeld: in de komende jaren zullen er in Europa X% minder arbeidskrachten zijn, terwijl er in 

Afrika X% meer arbeidskrachten zullen zijn, de migratie-impact is onvermijdelijk... de Covid-19-

pandemie vandaag, enz. Dit alles toont ons dat er een meer holistische benadering nodig is.  In 

sommige ontwikkelingslanden zijn de vakbonden nog steeds vrij zwakke organisaties of 

organisaties die slechts een zeer klein deel van de actieve bevolking vertegenwoordigen en in 

deze landen zijn het soms de sociale organisaties, de NGO's die de sterkste actoren zijn (…)Tijdens 

de IAO-resolutie over huishoudelijk personeel of tijdens de laatste resolutie over geweld op het 

werk, werden de NGO's erbij betrokken. Huishoudelijk personeel in Azië heeft zich vaak eerst 

                                                           
31

 In dit geval ging het om multi-actoren netwerken georganiseerd vanuit de (gemeenschappelijke) programma’s, met name de 
continentale en nationale multi-actoren netwerken Recht op Sociale Bescherming. 
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gestructureerd in een sociale beweging, een gemeenschapsbeweging, en daarna zijn ze meer 

formele vakbonden geworden(...) Een ander voorbeeld: tijdens een van mijn recente missies naar 

Qatar voor de IAO hebben we met werkgevers en de regering gesproken, maar niet met de 

vakbonden omdat ze niet officieel erkend zijn. We bezochten de Indiaanse gemeenschap, de 

Bengalese gemeenschap, enz. Ze verwelkomden ons met een maaltijd, dansen, enz. maar het was 

ook een gelegenheid voor hen om met ons te praten over hun werkomstandigheden". Ref. 

Interview externe actor (IAO) 

Een aanpak op verschillende niveaus  
De aanpak voorgesteld in het GSK WW om de gemeenschappelijke doelstelling te bereiken is een aanpak 

op verschillende niveaus, zowel lokaal op landenniveau als landenoverschrijdend op 

regionaal/continentaal en internationaal/globaal niveau, daarbij ook aansluitend bij internationaal 

erkende referentiekaders zoals hierboven aangegeven.  

Dit internationale kader geeft bovendien meer betekenis aan de coördinatie en samenwerking binnen de 

context van het GSK WW, aangezien een sterkere en bredere belangenbehartiging nodig is om op 

internationaal niveau effect te sorteren.  Bovendien is het internationale kader in het specifieke geval 

van het GSK WW goed gestandaardiseerd en gestructureerd (geformaliseerde koppeling tussen 

vakbonden en de IAO, omzetting van sommige IAO-normen op dit gebied in nationale wetgeving, enz.) 

Het internationale kader van het thematische GSK heeft een direct effect op de interventies van de GSK 

WW-actoren: de netwerken van deze actoren op internationaal niveau, in België, naar de nationale of 

regionale overheden toe in de partnerlanden, zijn opgericht op basis van bestaande platformen en 

netwerken die erkend en geformaliseerd zijn en een dialoog mogelijk maken op verschillende niveaus. 

Dit leidt tot een potentieel aan lobby, en maakt belangenbehartiging beter mogelijk voor de actoren van 

het GSK WW, wat een onmiskenbare toegevoegde waarde is. De competentie en de dynamiek waarvan 

deze actoren kunnen profiteren door hun deelname aan deze netwerken worden gekapitaliseerd en 

gebundeld binnen dit strategische kader, waardoor de capaciteit van deze actoren om op dit gebied in te 

grijpen wordt versterkt. 

Het GSK WW beschrijft dat de benaderingen op de verschillende niveaus sterk met elkaar verweven zijn 

en elkaar beïnvloeden, maar maakt niet expliciet een onderscheid tussen een regionale benadering en 

een landenbenadering, en beschrijft ook niet hoe deze op elkaar inwerken of hoe deze elkaar versterken 

of ondersteunen.  In het GSK WW wordt ook niet expliciet beschreven hoe de coherentie tussen de 

verschillende niveaus wordt bewaakt.  De onderzochte voorbeelden in deze evaluatie tonen wel aan dat 

de verschillende interventies die de GSK WW-actoren uitvoeren op regionaal of internationaal niveau, als 

finaliteit wel altijd de lokale partners en hun leden beogen in de verschillende regio’s en landen (direct of 

indirect, afhankelijk van de interventie).  Verschillende partners waarmee GSK WW-actoren op landen- 

en regionaal niveau samenwerken worden ook betrokken op internationaal niveau. Initiatieven op 

regionaal niveau worden ook steeds genomen in het kader van de Agenda 2030 en de Agenda Waardig 

Werk, met prioriteiten op internationaal maar ook op landenniveau. In die zin zijn initiatieven genomen 

op regionaal en internationaal niveau ook coherent met de landenbenaderingen. De tussentijdse 

evaluaties van de gemeenschappelijke DGD-programma’s die recent uitgevoerd werden, bevestigen dit.   
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Onderscheid tussen het GSK WW en de geografische GSK’s 
Het GSK WW onderscheidt zich duidelijk op een aantal vlakken van de andere, geografische GSK’s32. Dit 

maakt dat er over het algemeen geen concurrentie bestaat of overlap met deze GSK’s, en dat het GSK 

WW een eigen complementaire en specifieke bijdrage levert aan de operationalisering van het thema 

Waardig Werk op verschillende niveaus. 

Gebaseerd op bovenstaande analyse, onderscheiden samengevat volgende aspecten van het GSK WW 

zich als volgt van de andere geografische GSK’s:  

- het feit dat de WW-actoren zelf gekozen hebben om thematisch met elkaar aan de slag te gaan via 

een GSK,  

- de oprichting van een interne overlegstructuur met uitgebreide stuurgroep en verschillende 

werkgroepen die via duidelijke afspraken functioneert op operationeel en strategisch vlak,  

- de multi-actorbenadering die zorgt voor een zekere dynamiek tussen de leden van het GSK WW (met 

behoud van initiatiefrecht en autonomie van elk lid),  

- een gemeenschappelijke visie vertaald in een verandertheorie die aansluit op het strategisch 

raamwerk van het GSK WW (en vice versa),  

- het bestaan van een thematisch internationaal referentiekader (WW-agenda) waarop het GSK WW 

geënt is, 

- een zekere legitimiteit die het GSK WW de afgelopen jaren heeft opgebouwd via collectief 

opgebouwde kennis en expertise die ook gezamenlijk werd ingezet (vooral op vlak van 

beleidsbeïnvloeding, hoewel er op het terrein vooral vanaf 2019 een sterke toename van 

gezamenlijke initiatieven merkbaar is) en  

- het werken over landen heen (lokaal/nationaal, regionaal/continentaal en internationaal). 

 

Het unieke karakter van het GSK WW tijdens deze eerste periode van toepassing van het decreet van 

2016 is ook een factor die de specificiteit ervan bevoordeelt en versterkt. Zelfs al zijn er uiteraard 

verbanden in ruime zin met thema's die in bepaalde geografische GSK’s aan bod komen (gezondheid, 

sociale economie, beroepsopleiding, enz.), toch is het thema van Waardig Werk goed gedefinieerd en 

gekaderd binnen de algemene context van de vier pijlers Waardig Werk en staat het in dit opzicht 

relatief los van de thema's en thema's die in de geografische GSK’s aan bod komen. Sommige 

geografische GSK’s behandelen hooguit een zeer beperkt of gedeeltelijk aspect van het thema "Waardig 

Werk".  Er is dus weinig of geen overlap met wat er op geografisch niveau werd gedaan. 

Het GSK WW heeft geleidelijk aan zijn complementariteit en eigen bijdrage kunnen benadrukken, met 

name via interventies tijdens strategische dialogen in bepaalde landen, door opleidings- en 

informatiesessies en door de ontwikkeling van een gids Waardig Werk voor belanghebbenden die o.a. 

binnen het kader van de geografische GSK's werken. Dit heeft de coherentie van de aanpak van de WW-

actoren geconsolideerd en een gemeenschappelijke identiteit en specificiteit van de negen 

deelnemende actoren versterkt. Velen binnen de sector zien het GSK WW als een verwijzing naar een 

goed geïdentificeerde groep van belanghebbenden die als relatief homogeen wordt ervaren, in 

tegenstelling tot de geografische GSK’s die bijna nooit verwijst naar een goed gedefinieerde groep 

belanghebbenden.
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3     Realisaties binnen de context van het GSK WW (effectiviteit) 

 

Hierboven werd kort de verandertheorie beschreven die de basis vormt van het GSK WW. De direct 

begunstigden van het GSK WW vallen uiteen in drie groepen: 1/in het Zuiden werkers van de formele en 

informele economie in precaire/kwetsbare arbeidssituaties 2/in België de achterban van de GSK WW-

partners en de bevolking in het algemeen, en 3/de beleidsmakers op lokaal, nationaal, continentaal en 

internationaal niveau. Om veranderingen op niveau van de finale doelgroepen te realiseren is het van 

belang, volgens de ToC WW, om veranderingen te realiseren op niveau van de partners in het Zuiden 

(op verschillende niveaus) en in België (bekomen van meer internationale solidariteit). De 

interventiestrategieën die hier rechtstreeks toe moeten bijdragen staan beschreven in het GSK WW.  Er 

zijn 3 kernstrategieën: 1/capaciteitsversterking van de partners in de drie continenten (op lokaal, 

regionaal en continentaal niveau), 2/versterking van netwerking, samenwerking en gezamenlijke acties 

(synergie) en 3/strategieën gericht op beleidsbeïnvloeding. De tweede en derde strategie worden 

uitgevoerd op lokaal, nationaal (inclusief België), continentaal en internationaal niveau. Aansluitend 

worden 4 benaderingen op een meer transversale manier geïntegreerd in de kernstrategieën: gender, 

aandacht voor het milieu, sociale dialoog, kennisdeling en collectief leren. 

 

Uit de gevoerde gesprekken en onderzochte voorbeelden is gebleken dat de operationalisering van het 

GSK WW via de drie kern- en transversale strategieën niet binnen de (gemeenschappelijke) 

programma’s plaatsvindt maar ook de programma’s overstijgt, bijvoorbeeld capaciteitsversterking van 

partners wordt vaak gerealiseerd via netwerking of in functie van gezamenlijke acties (synergie). Ook de 

strategieën zelf worden vaak niet apart van elkaar gerealiseerd: netwerking en samenwerking 

bijvoorbeeld gebeuren regelmatig in functie van een meer efficiënte en effectieve beleidsbeïnvloeding.   

Om deze reden wordt de realisatie van elke strategie niet apart besproken in dit hoofdstuk, aangezien ze 

vaak met elkaar verweven zijn.  

Er werd dan ook gekozen om in dit rapport de operationalisering van het GSK WW via de kern-en 

transversale strategieën te onderzoeken in functie van waar de veranderingen in de invloeds- en 

interessesfeer van de ToC WW, als gevolg van de interventiestrategieën, zich situeren nl. 1/in België 

vb. bij Belgische beleidsmakers, 2/op regionaal/continentaal niveau vb. bij regionale partners, 3/op 

internationaal niveau vb. bij internationale beleidsmakers en 4/ op landen en lokaal partnerniveau. Ook 

deze opdeling is wat arbitrair: soms worden initiatieven georganiseerd of overleg gecoördineerd 

waarvan de gewenste veranderingen zich op verschillende niveaus tegelijk situeren (in België én 

internationaal).  De opdeling hieronder dient dan ook niet al te strikt genomen te worden. 

 

3.1 Het Coördinatieplatform Waardig Werk (CPWW) 
Een van de belangrijkste instrumenten die de operationalisering van het GSK WW in goede banen heeft 

geleid tot nu toe, is de oprichting van een Coördinatieplatform Waardig Werk (CPWW) binnen de context 

van het GSK WW. Dit platform draagt bij aan een effectief overleg en coördinatie van activiteiten tussen 

de GSK WW- actoren op zowel operationeel als strategisch niveau. 
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Vóór het bestaan van het GSK WW waren verliepen de contacten en samenwerking tussen de GSK WW-

actoren niet op gestructureerde en systematische basis33. Dit veranderde toen het GSK Waardig Werk en 

in het verlengde hiervan het CPWW boven de doopvont werd gehouden, waarvoor referentietermen34 

werden opgesteld die het doel, de leden, de structuur en de manier waarop het platform werkt 

beschrijven.  Er is een centrale stuurgroep die, om coördinatie en overleg tussen de actoren van het GSK 

WW onderling en ook met anderen te bevorderen, drie continentale werkgroepen (Afrika, Latijns-

Amerika en Azië), een cel syndicale synergie, een synergiecel MASMUT en verschillende werkgroepen 

die de uitvoering van de gemeenschappelijke programma’s coördineren en opvolgen, aanstuurt.  In de 

MASMUT synergiecel zetelen naast de GSK WW-actoren LCM, Solidaris, WSM en Solsoc ook Louvain 

Coopération en de onafhankelijke mutualiteit (MLOZ), die verder geen deel uitmaken van het GSK WW 

(zie bijlage 9 voor een meer gedetailleerde beschrijving van de interne werkgroepen en synergiecellen). 

Naast deze interne overlegstructuur zijn er verbindingen naar andere werkgroepen die niet binnen het 

GSK WW opgenomen zijn, maar waar de meeste GSK WW-actoren aan deelnemen wegens de relevantie 

voor het thema Waardig Werk: de werkgroep sociale bescherming, het platform rechtvaardige handel en 

duurzame ontwikkeling, het GSK België35, dat verschillende ANG’s groepeert die actief zijn rond 

beleidsbeïnvloeding en educatie, alsook (andere) ad hoc initiatieven. Een overzicht van de initiatieven 

waar GSK WW actoren aan deelnemen (zie figuur hieronder).   

 

 
  Bron: Referentietermen coördinatieplatform Waardig Werk, 2017. 

Het overlegplatform wordt gecoördineerd door de referente organisatie WSM, die in naam van het GSK 

WW ook de contactpersoon levert naar de sector ontwikkelingssamenwerking en DGD toe.  WSM wordt 

                                                           
33

 Met uitzondering van MASMUT dat vanaf 2004 een formeel platform en vanaf 2014 een programma was. 
34

 Referentietermen opgesteld door de leden van het GSK WW voor de werking van het Coördinatieplatform Waardig Werk 
CPWW. 
35

 Net zoals er een thematisch GSK Waardig Werk bestaat zijn er ook een aantal ‘geografische’ of landen-GSK’s, opgesteld door 
Belgische ANG’s die in dat land werkzaam zijn. Het Belgische GSK is één van de bestaande geografische GSK’s. 

Continentale synergie en complementariteit 

tussen programma’s Waardig Werk 

Opvolgingscellen (gemeenschappelijke) 

programma’s 

 Gemeenschappelijke programmacel 

WSM/ANMC -IIAV-BIS 

 Gemeenschappelijke programmacel 

FOS/NVSM-ISVI, 

SOLSOC/Solidaris-SocMut 

 Opvolging Oxfam-Solidariteit WW Azië 

Andere werkgroepen 

Groep GSK België 

Werkgroep sociale bescherming 

Platform Rechtvaardige Handel en Duurzame 

Ontwikkeling 

Overleg 
CPWW 

 Synergie cel 

MASMUT 

 Cel syndicale 

synergie 

 Groep Afrika 

 Groep Azië 

 Groep Latijns- 
Amerika 
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hier 0,3 VTE voor vergoed door de overheid, via de Federaties.36 In de praktijk neemt deze coördinatie 

volgens de betrokken WW-actoren meer tijd in beslag dan 0,3 VTE (zie ook verder onder efficiëntie). 

Het overlegplatform is bedoeld om een aantal zaken op te volgen binnen de context van het GSK.  Dit 

zijn o.a. het opvolgen van de (gemeenschappelijke) programma’s, het voorbereiden van de jaarlijkse 

strategische dialoog met DGD over het GSK WW, het opvolgen van het collectief leertraject, het 

gezamenlijk voorbereiden van beleidsstandpunten, het delen van relevante informatie over de 

(gemeenschappelijke) programma’s heen enzovoort. De agenda van de stuurgroep kan dus zowel 

programmatisch operationeel als beleidsmatig en strategisch zijn.  

Informatie gaat vanuit de verschillende werkgroepen naar de stuurgroep, of gaat naar waar het relevant 

is binnen de overlegstructuur. Communicatie en informatiedoorstroming lijken ingewikkeld op die 

manier, maar doordat het goed gecoördineerd en afgebakend wordt door de referent loopt het volgens 

de betrokken organisaties goed en transparant. Volgens de betrokken WW-actoren, en op basis van de 

onderzochte voorbeelden en interviews met andere actoren, vervult de overlegstructuur een centrale en 

niet te onderschatten rol in het functioneren van het GSK WW. Meer nog, de structuur vervult volgens 

de betrokken en andere bevraagde actoren een katalysatorrol die het overleg, de coördinatie en 

dynamiek tussen de 9 actoren van het GSK WW versterkt op lokaal, nationaal, regionaal en 

internationaal niveau.   

Verder heeft deze overlegstructuur tussen 2017 en 2019 ertoe bijgedragen, volgens de betrokken GSK 

WW-actoren, dat 

- dezen elkaar beter hebben leren kennen, men beter weet wie wat doet,  

- barrières beslecht werden, 

‘We bellen elkaar tussen ontmoetingen gemakkelijker op om iets te vragen’ ref. GSK WW- actor-

interview 

- men als groep WW geleidelijk aan meer slagkracht krijgt vb. WW-actoren zonder een eigen 

programma in België kunnen meewerken en deelnemen aan initiatieven door andere WW-

actoren of de groep WW-actoren in België georganiseerd,  

- men over de programma’s heen de risico’s gerelateerd aan de programma’s kan bespreken en 

hier gezamenlijk lessen uit kan trekken,  

- men gemakkelijker gezamenlijke acties kan coördineren om het thema Waardig Werk beter op 

de agenda te krijgen en meer zichtbaar te maken, 

- men over de WW-programma’s heen extra zuurstof kan geven aan het overleg op programma-

niveau. 

‘We kijken hoe de anderen dat doen in de andere programma’s vb. op vlak van 

evaluatiestrategie, programma-architectuur, methodes, …’ ref. GSK WW- actor-interview 

 

Algemeen stellen de GSK WW-actoren dat het GSK WW hen ‘vooruit heeft geduwd’ en dat er zonder het 

GSK WW ook een vorm van overleg had kunnen ontstaan, maar dat deze waarschijnlijk op een andere 

manier tot stand zou zijn gekomen, nl. meer op basis van een ‘potentieel conflict’, of ‘als antwoord op’, 

                                                           
36

 De coördinatie van de GSK’s wordt in de praktijk waargenomen door referente organisaties (ANG’s), die daarvoor een 
financiering ontvangen via de federaties (Art.16 van het KB 2016), met een gemiddelde van 0,2 VTE per goedgekeurd GSK (in 
totaal 6,6 VTE). 
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of ‘op basis van specifieke vragen of noden’. Het is ook niet zeker of zonder het GSK WW dezelfde 

overlegstructuur zou zijn ontwikkeld. 

“Zonder het GSK zouden we nooit met organisatie x in land y hebben samengewerkt, we zouden 

elkaar eerder genegeerd hebben terwijl we er nu toch meer een opportuniteit in zien om met 

elkaar samen te gaan werken.  Dit is dankzij het GSK want we zitten niet in hetzelfde 

programma.” Ref. GSK WW actor-interview 

Cel syndicale synergie 

Deze cel is een voortzetting van het overleg dat al voor 2017 tussen de drie vakbonden plaatsvond, en is 

gericht op de gezamenlijke communicatie naar en overleg met DGD rond de programmawerking.  Buiten 

deze cel gebeurde voordien en nog steeds overleg tussen de vakbonden op vakbonds- en beleidsniveau.  

Verder vindt ook systematisch overleg, uitwisseling en samenwerking plaats tussen medewerkers van 

zowel de eerder ‘politieke poot’ als van de ‘programmatische ‘poot’ van deze vakbonden.   Waar volgens 

de medewerkers van de drie vakbonden het GSK WW het verschil maakt in vergelijking met vroeger is 

dat er nu meer expliciet gezocht wordt naar opportuniteiten voor samenwerking en synergie tussen de 

vakbondsinstituten binnen de context van ontwikkelingssamenwerking (IFSI, IIAV en BIS).   

In deze cel worden gezamenlijk initiatieven gecoördineerd, die anders eerder door de 

vakbondsinstituten individueel tot stand zouden komen vb. tijdens het jaarlijkse IVV-congres 

(Internationaal Vakverbond Congres) of tijdens een regionaal ITUC-congres37 waar de drie vakbonden 

altijd aanwezig zijn wordt sinds enkele jaren een gezamenlijke synergie-activiteit georganiseerd, samen 

met de partnerorganisaties die daar dan vertegenwoordigd zijn.  Naast capaciteitsversterking is het een 

goede gelegenheid om de netwerking regionaal en internationaal te versterken en contacten, informatie 

en ervaringen uit te wisselen (zie voorbeelden verder beneden).  Deze initiatieven bouwen verder op een 

vakbondswerking, ingebed in een lange traditie van landelijke/lokale, regionale en internationale 

samenwerking.   

De Synergiecel MASMUT38 

In het kader van het GSK WW nemen de mutualiteiten een bijzondere plaats in. Op basis van de nieuwe 

erkenningsprocedure die is vastgelegd in de wet van 16 juni 2016, zijn de mutualistische organisaties niet 

erkend als ANG, terwijl ze voordien samen met 3 ngo's van het MASMUT-platform een specifiek en 

multi-actor (meerdere NGO’s)-programma hadden voor de periode 2014-2016 (medegefinancierd door 

DGD).  

 

De uitbreiding van de interventies en de strategie van het MASMUT-programma, die vooral gericht is op 

de pijler "sociale bescherming" van WW, voornamelijk in Centraal- en West-Afrika, is op verschillende 
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 https://www.ituc-csi.org/?lang=en 
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 MASMUT – "Micro Assurance Santé et Mutuelles de Santé" is een Belgisch platform dat in 2004 werd opgericht. Het verenigt 
mutualiteiten, ngo's, onderzoeksinstellingen en de Belgische ontwikkelingssamenwerking om samen kwesties in verband met 
sociale bescherming aan te pakken. Het doel was van meet af aan de samenwerking tussen deze organisaties te bevorderen en 
de complementariteit, het delen en de uitwisseling van expertise en informatie te stimuleren om de relevantie van de 
microverzekeringsstelsels voor gezondheid en de onderlinge ziektekostenverzekering te versterken. In 2014 lanceerden zes 
leden van het MASMUT-platform (ANMC, Solidaris, MLOZ, WSM, Solsoc en LC) een programma dat medegefinancierd werd door 
de Belgische samenwerking: het MASMUT-programma 2014-2016.    
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manieren in twee van de gezamenlijke programma's van het GSK WW geïntegreerd39, als onderwerp van 

een specifieke component op het niveau van het FOS-IFSI-Solsoc-Solidaris-programma en op een meer 

transversale manier in het WSM/ANMC-IIAV-BIS-programma. Om de opvolging van deze mutualistische 

component te verzekeren, heeft het GSK WW  een overlegcel voor 'Synergie tussen mutualiteiten’ - 

MASMUT40 opgericht. Deze dient met name een nauw overleg op dit gebied mogelijk te maken, als 

volgt: 

- binnen de "landen-cellen”, door toezicht te houden op de activiteiten van de nationale 

mutualiteitenplatforms in de interventielanden en door overleg te plegen over de aan hen te 

verlenen steun; 

- binnen de "synergiecel", door het mobiliseren van expertise op vlak van mutualiteiten bij de 

uitvoering van gezamenlijk uitgevoerde synergieactiviteiten voor capaciteitsopbouw en beleidsactie; 

- in het algemeen door de samenhang van de activiteiten met het GSK WW te waarborgen door, 

indien relevant, andere actoren erbij te betrekken. 

Deze integratie van de mutualiteitscomponent in de programma's die door het GSK WW worden 

omkaderd, heeft een effect gehad op de ontwikkeling van de nationale mutualiteitenplatforms, waartoe 

het MASMUT 2014-2016-programma de aanzet heeft gegeven en die in de meeste interventielanden 

voorkomen. De transversale aanpak van het WSM/ANMC-IIAV-BIS-programma is het ontwikkelen van 

een multi-stakeholdersnetwerk rond het recht op sociale bescherming, waarbij de samenwerking rond 

dit thema wordt gestimuleerd naast de mutualiteitsorganisaties van vakbonden, ngo's en organisaties uit 

de sociale economie. Een meer specifieke doelstelling van het FOS-IFSI-Solsoc-Solidaris-programma 

ondersteunt de gezamenlijke actie van vakbonden/federaties van mutualistische organisaties met 

vakbonden, coöperaties, initiatieven op het gebied van de sociale economie die gericht zijn op het 

verbreden van de sociale bescherming van gemeenschappen (in Burundi en Burkina Faso bijvoorbeeld). 

Als er voordien al een sterke institutionele synergie was tussen ANMC-WSM, UNMS-Solsoc, MLOZ-LC, die 

onder meer resulteerde in de steun van "hun" respectieve mutualistische partners (mutualistische 

organisaties of organisaties die mutualiteiten ondersteunen, verschillend van geval tot geval) met het 

MASMUT-programma en de uitbreiding ervan in het kader van het GSK WW, dan hebben de 

verschillende institutionele partners van deze coördinaties hun steun voor de oprichting en versterking 

van nationale mutualiteiten platforms in de landen waar zij samenwerken, geconsolideerd.  Deze 

ontwikkeling is aan de gang en heeft binnen het huidige strategische kader aan kracht gewonnen. Dit 

leidt met name tot de ontwikkeling van platforms op regionaal niveau, bijvoorbeeld in Centraal-Afrika, 

waar PAMAC, dat de platforms van Burundi, Kameroen, de DRC en Tsjaad moet samenbrengen, door 

deze coördinatiewerkzaamheden is gestimuleerd. 

Bovendien maakt deze integratie van het mutualistische aspect in de programma's (een transversale 

ontwikkeling van een multi-actor netwerk van het recht op sociale bescherming of een specifieke 

doelstelling om de gezamenlijke actie van verschillende actoren voor de uitbreiding van de sociale 

bescherming van de gemeenschappen te ondersteunen) het mogelijk om de aanpak rond de 

verschillende pijlers rond Waardig Werk aan te scherpen, terwijl vroeger de eisen op het gebied van het 

recht op arbeid en werkgelegenheid enerzijds en het streven naar een betere sociale bescherming 
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 Met uitzondering van het luik MLOZ dat binnen het programma van LC opgenomen is 
40

 Die de 6 organisaties samenbrengt die tijdens 2014-2016 reeds deelnamen aan het programma MASMUT: ANMC, Solidaris, 
MLOZ, WSM, Solsoc et LC. 
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anderzijds soms werden gezien als afzonderlijke onderzoeksgebieden die door verschillende actoren 

moesten worden uitgevoerd. 

Het is dus mogelijk geweest om via het mobiliseren van wederzijdse expertise bepaalde synergieën te 

ontwikkelen, die zich hebben gematerialiseerd in gezamenlijke acties zoals de internationale conferentie 

van de “Association Internationale des Mutuelles - AIM "de uitdaging van de mutualiteiten voor XXIste 

eeuw" in Lomé, waar de UNMS met Solsoc, het ANMC met WSM en de MLOZ met Louvain Coopération 

en hun respectievelijke partners tot de meest actieve spelers behoorden. Evenzo zijn door deze 

verschillende actoren op regionaal niveau (UEMOA) gezamenlijk acties ondernomen op het gebied van 

belangenbehartiging en analyse met betrekking tot de universele gezondheidsverzekering. 

Het is dus duidelijk dat de doelstellingen van de GSK WW-actoren door de integratie van de 

mutualistische component in dit kader het mogelijk hebben gemaakt om de verwezenlijkingen van het 

MASMUT-programma in samenwerking na te streven en verder te consolideren door de mutualiteiten 

als actoren te integreren die geen ANG-status hebben met betrekking tot de Belgische samenwerking, 

maar die een zeer belangrijke en onmisbare bijdrage leveren aan het GSK WW door middel van de 

component “sociale bescherming”. 

 

3.2  Operationalisering van het GSK WW in België 

De interne overlegstructuur van het GSK WW maakt een verbinding naar verschillende externe 

werkgroepen, organisaties, netwerken en andere structuren waaraan GSK WW actoren actief deelnemen 

of af en toe door geconsulteerd worden of die een vehikel zijn waarlangs ANG’s en het bredere publiek 

kan bereikt worden vb. via het GSK België.  De manier waarop dit gebeurt is divers, in lijn met de 

kernstrategieën en in functie van de realisatie van de ToC, en kent verschillende gradaties, van 

informatie-uitwisseling tot concrete samenwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om 

- het leggen van contacten, het opbouwen van een vertrouwensrelatie, het versterken van 

netwerking,  

- actieve deelname via panels en werkgroepen aan nationale en internationale conferenties en fora 

om kennis en informatie uit te wisselen, initiatieven te organiseren en te plannen, 

- het organiseren en uitvoeren van beleidsbeïnvloeding en sensibilisering van bepaalde doelgroepen; 

- het geven van input voor sensibiliserende publicaties,  

- concrete capaciteitsversterking, 

- coördinatie van activiteiten en het zoeken naar concrete S&C-initiatieven op nationaal (inclusief 

Belgisch), regionaal en internationaal niveau, soms op geplande wijze, soms vrij organisch en ad hoc. 

Op die manier kan er gemakkelijker worden ingespeeld op bestaande opportuniteiten in functie van 

vragen die leven op het terrein.   

 

Binnen het GSK België41 bijvoorbeeld is “Waardig Werk” als een samenwerkingsverband opgenomen, 

waarbij beschreven staat dat de WW-groep zich organiseert en gezamenlijke en gedragen voorstellen in 

verband met Waardig Werk ontwikkelt, inclusief de identificatie van complementariteit en het faciliteren 

van synergie rond Waardig Werk. Tegelijk blijkt uit interviews met actoren van het GSK België en de GSK 
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 Ref. document “GSK België” (net zoals er een thematisch GSK Waardig Werk bestaat zijn er ook een aantal ‘geografische’ of 
landen-GSK’s, opgesteld door Belgische ANG’s die in dat land werkzaam zijn. Het Belgische GSK is één van de bestaande 
geografische GSK’s) 
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WW- actoren dat de interactie binnen de context van het GSK België zelf en het GSK Waardig Werk tot 

nu toe vrij beperkt is gebleven. Er is wel een vertegenwoordiging van WW-actoren op bijeenkomsten 

van het GSK België (zoals IFSI, WSM, Oxfam-Solidariteit, Solsoc en FOS), aangezien deze organisaties in 

hun DGD-programma activiteiten in België hebben opgenomen.  Er vindt echter geen (systematisch) 

inhoudelijk overleg plaats tussen actoren van het GSK België en het GSK WW, met uitzondering van 

enkele ad hoc initiatieven (niet georganiseerd in het kader van het GSK België). Zo werd een GSK-

seminarie georganiseerd op 5 juni 201842, waar een vorming over WW binnen de programmawerking 

van andere Belgische ANG’s werd gegeven, met voorbeelden van wat WW-actoren doen, en met 

richtlijnen en voorbeelden van wat andere ANG’s op vlak van WW kunnen doen (van deze richtlijnen 

werd in 2019 een externe publicatie gemaakt).   

Op basis van interviews met GSK WW-actoren, leden van het GSK België, de documentstudie en 

bevraging aan een selectie ANG’s blijkt dat een systematische terugkoppeling naar de Belgische ANG’s 

die deelnemen aan het GSK België over wat tot stand wordt gebracht binnen het GSK WW niet op 

Belgisch niveau gebeurt.  Niet alle ANG’s, zelfs zij die WW-aspecten in hun eigen werking hebben, weten 

echter waar men binnen het GSK WW mee bezig is, noch in België noch daarbuiten.  Het is de vraag of 

het GSK België daar het juiste kanaal voor is, aangezien het GSK België een grote diversiteit aan actoren 

herbergt en Waardig Werk niet per sé relevant is voor al deze actoren.  Bovendien is het GSK België niet 

thematisch georganiseerd maar concentreert ze zich eerder procesmatig op maatschappelijke en 

politieke verandering via een educatief proces en beleidsbeïnvloeding, waaraan het GSK WW ook wil 

bijdragen. 

De GSK WW-actoren sluiten zo aan bij de gemeenschappelijke strategische doelstelling D2.1. van het GSK 

België, die tot doel heeft "allianties te sluiten, te versterken en/of te beïnvloeden met betrekking tot 

thema's die relevant zijn voor de ontwikkeling, door te streven naar samenwerkingsovereenkomsten 

met belanghebbenden om het politieke en publieke draagvlak van de ANG’s uit te breiden". In de 

praktijk levert het GSK WW een bijdrage aan het debat over het thema WW via haar werk op het terrein 

en internationale contacten (zie ook voorbeelden verder in dit rapport). Het GSK België blijft echter vaag 

over de definitie van "voor ontwikkeling relevante" thema's, wat het tot nu toe niet mogelijk heeft 

gemaakt om de thematische behandeling van deze strategische doelstelling te stimuleren en de 

overdracht van de door de GSK WW-actoren verworven elementen voor belangenbehartiging naar de 

andere hierboven vermelde ANG's heeft beperkt. 

In België nemen leden van het GSK WW naast de werkgroep sociale bescherming ook deel aan andere 

werkgroepen of platforms in België die gerelateerd kunnen worden aan het thema Waardig Werk, zoals 

de Werkgroep Rechtvaardige Handel en Duurzame Ontwikkeling, de Schone Kleren Campagne, de 

werkgroep corporate accountability, Perspective 2030, MASMUT Synergie, Because Health, enzovoort.  

Bij initiatieven genomen in België worden ook regelmatig lokale partners betrokken. 

Voorbeeld 2- het GSK WW en Sociale Bescherming.  Alle GSK WW-actoren nemen deel aan de 

werkgroep Sociale Bescherming naast andere actoren. Deze werkgroep is geen formele 

adviesgroep of coalitie en maakt geen deel uit van de overlegstructuur van het GSK Waardig 

Werk.  Eén van de doelstellingen van de werkgroep is het opzetten van een permanente dialoog 

met alle relevante actoren in België, zowel overheden als uit het maatschappelijk middenveld.  

Van daaruit is de Belgische dialoog universele sociale bescherming ontstaan tussen de werkgroep 
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Sociale Bescherming en andere actoren.  Deze dialoog komt twee keer per jaar samen.  Op 4 

november 2019 organiseerde de dialoog in de gebouwen van de FOD Werkgelegenheid een 

conferentie “Universele Sociale Bescherming 2030: welk engagement neemt België?”. A cette 

occasion, une note issue des échanges entre la DGD et, notamment, des membres du groupe de 

travail Protection sociale de la plateforme a été présentée. Le document était intitulé : « Mettre 

en place et renforcer la protection sociale dans les pays en développement - Pistes de réflexion 

du Dialogue belge sur la protection sociale ».   

Bij deze gelegenheid is een nota gepresenteerd die het resultaat is van de uitwisselingen tussen 

DGD en de leden van de Werkgroep Sociale Bescherming. Het document was getiteld: « Mettre 

en place et renforcer la protection sociale dans les pays en développement - Pistes de réflexion du 

Dialogue belge sur la protection sociale ».   

 

Dit moment van reflectie en uitwisseling bracht niet alleen de verschillende actoren van de 

internationale samenwerking samen, maar betrok ook andere ministeries zoals de FOD 

Werkgelegenheid, FOD Volksgezondheid, FOD Buitenlandse Zaken, ... en stimuleerde zo een 

diepgaand debat op interministerieel niveau.   

Het doel van de conferentie was om de Belgische positie rond de IAO-aanpak te harmoniseren, 

om meer overleg en samenwerking tussen actoren van het maatschappelijk middenveld en 

overheid rond universele sociale bescherming te stimuleren. Dit resultaat is volgens deelnemers 

in ruime mate bereikt, zowel in termen van het deelnemersveld als in termen van inhoudelijke 

in- en output. Aan drie verschillende panelgesprekken namen o.a. GSK WW-actoren deel (WSM, 

Oxfam-Solidariteit, Solidaris in naam van MASMUT).  Vragen die tijdens deze conferentie aan bod 

kwamen waren: “Hoe staat het met de sociale bescherming op internationaal niveau? Welke 

bijdrage levert of zou België kunnen leveren aan deze dynamiek? Hoe kunnen inclusieve en op 

solidariteit gebaseerde sociale beschermingsstelsels worden geïmplementeerd? Hoe kunnen we 

hun financiering garanderen?” Ref. Interviews met DGD-medewerkers, met GSK WW-actoren en 

documentstudie. 

Op het niveau van DGD vloeit de aandacht voor het thema WW voort uit de toepassing van de wet op de 

ontwikkelingssamenwerking, die in haar doelstellingen bepaalt dat "de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking ook inclusieve, rechtvaardige en duurzame economische groei bevordert, 

waarbij voorrang wordt gegeven aan (... ) de "Waardig Werk Agenda" van de IAO" en daarom WW als 

een van haar drie prioritaire thema's aanwijst. Deze prioritaire thema's kunnen bij wet het onderwerp 

zijn van specifieke initiatieven in de gouvernementele samenwerking en de IAO is een van de twintig 

multilaterale organisaties waaraan vrijwillige bijdragen worden toegekend. Op het niveau van de niet-

gouvernementele samenwerking wordt het initiatief van de thema's overgelaten aan de autonome keuze 

van de actoren, maar de aandacht voor een prioritair thema in de gouvernementele samenwerking zoals 

WW kan bijdragen tot meer synergie en coherentie in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

Bovendien erkennen verschillende diensten van DGD dat het bestaan van het GSK WW een invloed heeft 

op de manier waarop de Belgische samenwerking het onderwerp momenteel benadert: voor hen slagen 

bepaalde actoren van het WW-overlegplatform er door de dialoog met DGD in om de standpunten van 

DGD over het onderwerp te beïnvloeden. Concreet heeft de Administratie het GSK WW om advies en 

bijdragen gevraagd bij het opstellen van haar nota over sociale bescherming, waarop het GSK WW 

positief heeft gereageerd en een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.  
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Verder werd ook aangegeven dat de Belgische diplomatie met Angola en de IAO in het bijzonder hebben 

geïnvesteerd opdat WW het onderwerp zou uitmaken van een SDG om zo een specifieke plaats voor het 

thema Waardig Werk op de Agenda 2030 te kunnen verzekeren; volgens hen hebben het lobbywerk van 

de actoren van het GSK WW en hun bijdrage in termen van opleiding om de inhoud WW onder de knie te 

krijgen dit mee  ondersteund en gevoed (zie ook "Voorbeeld 2 - Sociale Bescherming" hierboven). De 

leden van de administratie erkennen echter dat er op meer zou kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld 

door hen systematischer om advies te vragen alvorens een beslissing te nemen over de strategische 

oriëntaties voor de samenwerking. 

Deze grotere aandacht voor het thema WW in het beleid Internationale Samenwerking had kunnen 

leiden tot het opstellen van een Strategienota over Waardig Werk, waar ook de actoren van het GSK WW 

om hebben gevraagd. Helaas was het (vorige) Kabinet voor Ontwikkelingssamenwerking onvoldoende 

overtuigd van het belang van een strategisch referentiedocument over dit thema en daarom bestaat zo'n 

document op dit moment nog niet. 

Nochtans bestaan er intern binnen DGD ambitieuze teksten, sommige administratiediensten zijn 

vrijwillig betrokken bij de monitoring van dit prioritaire beleidsthema Waardig Werk, maar de beleidscel 

van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking leek tot voor kort niet aan te zetten tot een duidelijke 

en duurzame oriëntatie hierop. Waardig Werk noch sociale bescherming worden bijvoorbeeld als 

strategie of prioriteit in het ontwikkelingsbeleid van de (vorige) Minister van 

Ontwikkelingssamenwerking vermeld43 in tegenstelling tot in de wet ontwikkelingssamenwerking (maart 

2013).  Hier lijkt recent verandering in te komen, mede onder impuls van de Covid-pandemie (zie 

voorbeeld 3 hieronder).   

Voorbeeld 3- Waardig Werk en de Beleidscel Ontwikkelingssamenwerking 

Op 14 juli 2020 werd (op dat moment nog) de Minister van Ontwikkelingssamenwerking 

Alexander De Croo, in de Kamer44 bevraagd over uitgaven van de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking, meer bepaald over uitgaven voor Waardig Werk, en meer specifiek 

sociale bescherming.  De minister refereerde tijdens die bijeenkomst naar de ANG’s voor 

Waardig Werk die “onderling georganiseerd binnen een coördinatieplatform en samen een 

gemeenschappelijk strategisch kader opgemaakt hebben, waarin de essentiële doelen worden 

opgesomd die ze voor zichzelf voor een periode van vijf jaar hebben gesteld.” Volgens de minister 

is “dit <GSK> een solide basis waarop de programma's 2017 tot 2021 van deze actoren zijn 

gebaseerd en ook een manier om de Belgische expertise op dit domein concreet te valoriseren”.45   

 

In het kader van de Covid-pandemie werd door DGD (meer bepaald D2.3) een nota ontwikkeld 

als antwoord op de socio-economische uitdagingen van de Covid-pandemie. Hieraan konden de 

GSK WW -actoren ook bijdragen. Deze bijdrage kan gezien worden (maar dit werd niet als 

dusdanig geverifieerd) als een manier om de kennis en expertise van de leden van het GSK WW 

evenals de legitimiteit van het GSK-WW te valoriseren. Daarnaast heeft de minister, daartoe 
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 Algemene beleidsnota van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking voor de legislatuur 2014-2019 
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 Kamer-2e zitting van de 55e zittingsperiode - Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, 14 juli 2020. 
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 Tijdens dezelfde zitting werd door de Minister van Ontwikkelingssamenwerking aangegeven dat er “drie financieringskanalen 
om sociale bescherming te versterken: 1/via een jaarlijkse verplichte bijdrage aan de IAO van 3 mio euro en eenzelfde 
hoeveelheid op vrijwillige basis, in het kader van multilaterale samenwerking; 2/in het kader van bilaterale samenwerking via 
het versterken van gezondheidsmutualiteiten, meer bepaald in Senegal en 3/via de financiering van het GSK Waardig Werk dat 
volgens de Minister in 38 landen wordt uitgevoerd voor een totaal van 92 mio euro”. 
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aangezet door DGD, in reactie op de Covid-19-crisis en de gevolgen ervan op socio-economisch 

vlak, inmiddels een akkoord gegeven voor de financiering, in 2020, van 2 miljoen euro aan de 

“Flagship Programme on Building Social Protection Floors for All” van IAO, gericht op Senegal en 

Burkina Faso, vanwege de mogelijkheden tot synergie met andere interventies die door de 

Belgische samenwerking worden gefinancierd. Ook de werkgroep sociale bescherming werd 

genoemd door de minister als een manier om met sociale bescherming binnen 

ontwikkelingssamenwerking rekening te houden. (Zie ook bijlage 8 voor meer details) 

De evaluatoren onderzochten ook of er een zekere coördinatie van activiteiten of overleg bestaat tussen 

de GSK WW- actoren en de Belgische actoren Enabel en BIO, aangezien Waardig Werk een beleidsthema 

is en ook opgenomen is in de operationele programma’s van Enabel en BIO. Uit interviews met deze 

actoren, en bevestigd door interviews met de GSK WW- actoren, kon worden vastgesteld dat er initieel 

van Enabel46en BIO uit geen vragen zijn uitgegaan naar het GSK WW toe.  Het waren de actoren van het 

thematisch platform zelf die de aanzet hebben gegeven tot de eerste contacten die tot nu toe slechts 

enkele concrete resultaten hebben opgeleverd, maar die wel reële mogelijkheden voor synergie en 

complementariteit laten zien. Op initiatief van verschillende leden van het GSK WW platform legde 

Enabel in 2017 contact met het overlegplatform van het GSK WW.  

Tijdens deze eerste vergadering met de leden van het managementcomité van Enabel hebben de 

actoren van het GSK WW het platform gepresenteerd, hun prioriteiten op het gebied van WW en hun 

referentiekader. Op dat moment had Enabel net een nieuw beheerscontract gesloten met de Belgische 

Staat en hield ze rekening met nieuwe prioriteiten van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking die 

de nadruk legden op steun aan het ondernemerschap en/of de privésector als een middel om duurzame 

ontwikkeling47  te versterken, alsook op het prioritaire thema van de mensenrechten. Dit waren 

domeinen waar een verband met WW-thema’s mogelijk en relevant was.  

Gedurende een korte periode van enkele maanden was er contact om algemene informatie uit te 

wisselen tussen de persoon die belast was met het opstellen van het toekomstige gouvernementele 

programma in Guinee en het GSK WW. Door organisatorische veranderingen binnen Enabel echter en 

andere omstandigheden vervaagden deze contacten. Slechts enkele zeer beperkte uitwisselingen van 

informatieve aard tussen Enabel en/of -GSK WW-actoren vonden plaats in een zeer beperkt aantal 

landen. 

De nieuwe samenwerkingsportefeuilles die vanaf eind 2018 zijn aangenomen, zijn allemaal gericht op de 

ondersteuning van het ondernemerschap met als doel - van land tot land verschillend - om bij te dragen 

aan het scheppen van waardige jobs om het inkomen en de levensomstandigheden van de begunstigden 

te verbeteren. Deze nieuwe oriëntaties zijn echter nooit het onderwerp geweest van reflectie, 

uitwisseling van expertise of een zekere kapitalisatie met de actoren van het GSK WW tijdens de 

voorbereiding van deze programma's. In de meeste documenten waarin deze programma’s worden 

gedefinieerd, wordt de nadruk gelegd op zeer algemene doelstellingen en wordt beweerd dat ze op een 

eerder principiële manier rekening houden met deze aspecten, zonder dat er meer concreet naar 

gerefereerd wordt (weinig precieze indicatoren, geen definitie van wat in de eerste drie portefeuilles als 
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 Voorheen BTC - Belgische Technische Coöperatie omgevormd tot Enabel door de wet van 23 november 2017 tot wijziging van 
de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot definiëring van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch 
Ontwikkelingsagentschap. 
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 Strategische nota: Belgische ontwikkelingssamenwerking en de lokale privésector: steun voor duurzame menselijke 
ontwikkeling (2014). 
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Waardig Werk wordt beschouwd, meer bepaald in deze van Senegal). Daarnaast heeft de raad van 

bestuur van Enabel verschillende factsheets goedgekeurd waarin aandachtspunten zijn gedefinieerd die 

bij de uitvoering van deze programma's in acht moeten worden genomen, en waarvan sommige 

betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden (pesticiden, milieu, enz.), maar de destijds opgestelde 

nota over de veiligheid op de werkplek is niet formeel bekrachtigd. 

De laatste hervormingen binnen Enabel hebben geleid tot een strategische heroriëntatie van het 

Agentschap rond zes "mondiale uitdagingen"48, waaronder "Sociale en economische ongelijkheden” een 

nieuwe kans kan bieden om de contacten met de actoren van het GSK WW terug aan te halen.  Eind 

2019 is er een nieuw focal point aangesteld en werd het contact met het GSK WW-overlegplatform 

vernieuwd om een mogelijke coördinatie van acties te bespreken: op dit ogenblik heeft deze persoon al 

kennis kunnen nemen van de belangrijkste documenten die door het GSK WW zijn geproduceerd en 

relevant en waarschijnlijk nuttig zijn voor Enabel. Aan de kant van de GSK WW-actoren analyseren zij 

deze relatie met Enabel als zijnde in dit stadium vooral een pleidooi voor een grotere aandacht voor de 

aspecten van WW door het agentschap.  

Wat BIO betreft, is het ook op initiatief van het GSK WW dat de eerste contacten meer recentelijk (2019) 

werden gelegd. GSK WW-actoren hadden de gelegenheid om hun activiteiten te presenteren, de 

prioriteiten die zij bepleiten en de internationale referenties waarop zij hun werk baseren. Deze 

uitwisseling kwam tot stand in het licht van een concrete vraag van het agentschap naar informatie over 

Waardig Werk in het kader van het nemen van een beslissing over een mogelijke investering in Vietnam 

(zie hieronder in de analyse op landenniveau).  

 "Het volgende werd overeengekomen: indien nodig nemen we geval per geval contact op met 

het GSK WW, kijken we of we lokale NGO's kunnen ontmoeten, of er informatie beschikbaar is 

over een specifiek WW-aspect, over een context, of het nuttig is om ter plaatse contact op te 

nemen met NGO-vertegenwoordigers om meer informatie te krijgen over het bedrijf of de 

financiële instelling waarin we willen investeren...". (Ref. BIO-vertegenwoordigers geïnterviewd) 

Er moet echter worden opgemerkt dat BIO, om de context van haar investeringen te analyseren, niet 

verwijst naar de WW-definitie van de IAO, maar naar de milieu- en sociale prestatienormen van de IFC 

(International Finance Corporation of the World Bank), gemeenschappelijke normen binnen de 

Association of European Development Finance Institutions (EDFI)49, waarvan BIO lid is. Van de acht in 

aanmerking te nemen normen heeft norm 2 specifiek betrekking op sociale aspecten die verband 

houden met WW50. 
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 De vijf wereldwijde uitdagingen die Enabel heeft geselecteerd zijn : Klimaatverandering en milieu, Menselijke mobiliteit, 
Verstedelijking, Vrede en veiligheid, Sociale en economische ongelijkheid, Mondiaal burgerschap. 
49

 Zijn lid van EFDI: AFD (Frankrijk) BEI (UE), BIO (België), CDC (UK), COFIDES (Spanje), DEG (Duitsland), FINNFUND (Finland), FMO 
(Nederland), IFU (Denemarken), NORFUND (Noorwegen), OeEB (Oostenrijk), PROPARCO (Frankrijk), Sifem (Zwitserland) en 
SWEDFUND (Zweden) 
50

NP2: Arbeid en arbeidsvoorwaarden: (i) een gelijke behandeling, non-discriminatie en gelijke kansen voor werknemers 
bevorderen; (ii) veilige en gezonde arbeidsomstandigheden bevorderen en de gezondheid van werknemers beschermen; (iii) 
een werkrelatie tussen werknemers en management tot stand brengen, onderhouden en verbeteren; (iv) het respect van de 
nationale arbeids- en werkgelegenheidswetgeving bevorderen; (v) werknemers beschermen: identificatie, analyse, beoordeling 
en beperking van gevaren op de werkplek; vi) een systeem hebben om werkgerelateerde ongevallen en ziekten te melden, te 
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Voor de koepel langs Nederlandstalige zijde 11.11.11 is het werk van de GSK WW-actoren relevant op 

het terrein, daar waar synergie met Waardig Werk interessant is zoals in Azië, maar minder in Afrika en 

Latijns-Amerika.  Die dynamiek zou kunnen verschuiven indien het thema Waardig Werk in de toekomst 

terug belangrijker zou worden voor 11.11.11, wat vandaag de dag niet meer het geval is.  Er wordt wel 

op dagelijkse basis samengewerkt met bepaalde WW-actoren zoals met FOS, en WSM.   

Aan Franstalige zijde heeft de CNCD-11.11.11, na te hebben vastgesteld dat de scope van de WW-

campagne zeer breed was, ervoor gekozen om vooral te focussen op WW in het kader van internationale 

handelsovereenkomsten en op het niveau van de corporate due diligence.  Een specifiek intern platform 

binnen de Franstalige koepel buigt zich hierover, terwijl de actoren van het GSK WW het thema WW in 

meer brede zin benaderen. Sommige van de GSK WW-actoren nemen wel deel aan het interne platform 

van CNCD-11.11.11 om de verbinding te kunnen maken tussen het platform en het GSK WW. Voor de 

Franstalige koepel liggen sommige aspecten van WW zoals gedefinieerd door de IAO, met name de 

sociale bescherming, verder van het actieterrein van de NGO's; deze kunnen gemakkelijker worden 

opgenomen door de actoren van het GSK WW, dat niet-NGO-actoren samenbrengt die meer 

gespecialiseerd zijn op dit vlak. 

Uit de interviews met koepels en federaties kan worden afgeleid dat net zoals de koepels ook de 

Federaties (Ngo-federatie, ACODEV en Fiabel) over het algemeen positief staan tegenover het 

thematische GSK WW, o.a. omwille van de landenoverschrijdende aanpak, en het feit dat in tegenstelling 

tot een meer geografische benadering er makkelijker op een coherente manier rond een thema kan 

gewerkt worden, vooral beleidsmatig.  Een thematische GSK heeft volgens de koepels en federaties ook 

als voordeel dat actoren kiezen voor elkaar, en geen doelgroepen en partners bij elkaar worden gebracht 

die geen raakvlakken hebben met elkaar, wat in sommige geografische GSK’s wel het geval is. Dit kan via 

een thematische benadering vermeden en overstegen worden.  Dit werd door de GSK WW- actoren ook 

zelf aangehaald als voordelen, en werd ook bevestigd door de evaluatie van het GSK-instrument die eind 

vorig jaar werd uitgevoerd.51  

Op landenniveau is overleg vooral terug te vinden in de uitwisselingen met het geografische GSK en 

tijdens de fora van niet-gouvernementele actoren: daarbinnen vertegenwoordigt een van de GSK WW-

actoren (soms een partner) in Afrika, Latijns-Amerika en Azië het GSK WW door op landenniveau, 

meestal als waarnemer, de strategische dialoog van het GSK-land of het ANG-forum bij te wonen. Het is 

een goede gelegenheid voor deze vertegenwoordiger om de deelnemers te informeren over de inhoud 

van het GSK WW, over de mogelijke complementariteiten en synergieën. Soms werd er reeds concreet 

een vorming gerealiseerd voor een of meerdere ANG en/of voor de leden van de Belgische posten 

aanwezig in deze landen. 

Hoewel er zeker coördinatie en overleg is geweest alsook stappen zijn gezet om te zoeken naar synergie 

en complementariteit tussen leden van het GSK-WW en de andere ANG’s’s op het terrein, in het 

algemeen zijn het tot nu toe vooral ad hoc initiatieven geweest, in functie van opportuniteiten die zich 

op dat moment voordeden.  Noch uit de interviews met GSK WW actoren noch uit de bevraging van de 

andere ANG’s komt een strategie naar voren om met bepaalde actoren in bepaalde landen (of eventueel 

over bepaalde landen heen) sterker te werken rond Waardig Werk, eventueel gerelateerd aan specifieke 

                                                                                                                                                                                            
registreren en te onderzoeken; vii) noodmaatregelen hebben getroffen om adequaat te reageren op noodsituaties; viii) het 
gebruik van dwangarbeid vermijden. 
51 N. Jaspers et P. Grega: Evaluatie van het GSK Instrument - Evaluation de l’instrument CSC, avril 2020 
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thema’s vb. klimaat, de informele sector, kleinbedrijf, gezondheid… Sommige ANG’s lijken hier 

voorstander voor te zijn, maar zonder suggesties te geven hoe dit dan op te nemen.  Dit wordt ook niet 

gevraagd of vereist in het KB 2016 dat het wettelijk kader van de GSK’s regelt.   Vormingsmomenten 

georganiseerd door actoren van het GSK WW, de gids WW door WW-actoren ontwikkeld, en ad hoc 

initiatieven op het terrein worden zeker geapprecieerd door andere ANG’s (alsook door DGD en Enabel), 

en helpen om meer inzicht te verwerven wat WW is en hoe dit eventueel ook zelf toe te passen, in de 

eigen organisatie of in de samenwerking met andere partners.  Deze initiatieven kunnen gezien worden 

als een stap voorwaarts om een verbinding te maken tussen het thema Waardig Werk en andere 

actoren. 

In principe is het geen verplichting voor de GSK’s - noch van de thematische WW noch van de 

geografische- om a priori te zoeken naar mogelijkheden van synergie en complementariteit tussen ANG’s 

van beide GSK’s. Leden van het GSK WW geven aan dat, indien er interessante mogelijkheden zijn op het 

terrein, dat deze zeker zullen worden benut. Tijdens de evaluatie konden effectief een aantal 

voorbeelden worden benoemd (zie hieronder). 

 

In Cambodia bijvoorbeeld werd voor andere ANG’s een vorming georganiseerd over 

beleidsbeïnvloeding, door Oxfam-Solidariteit in samenwerking met Unicef (ref. interview met 

Oxfam-Solidariteit in Cambodia), terwijl in Haïti onderzoek is gevoerd tussen leden van het 

geografische GSK en IIAV over de vrijhandelszone en sociale bescherming. Zie ook andere 

voorbeelden opgenomen in bijlage 7 (Ref. bevraging andere ANG’s, documentstudie) 

 

Uit de bevraging van andere ANG’s kon niet worden geverifieerd hoe effectief bovenvermelde 

vormingsinitiatieven en de gids WW al in de praktijk werden gebracht. Los van de strategische dialogen 

met DGD en de niet-verplichting om te zoeken naar S&C tussen de geografische GSK’s en het GSK WW, 

blijven er opportuniteiten op het terrein onbenut omdat er momenteel geen systematische uitwisseling 

is tussen ANG’s die ook werken rond bepaalde aspecten van WW of WW-gerelateerde activiteiten 

uitvoeren en leden van het GSK WW, binnen een land of thematisch (niet per sé aan een land 

gebonden). De zoektocht naar synergie en complementariteit tussen het GSK WW en andere ANG’s 

binnen de context van de geografische GSK’s lijkt de voorbije twee jaar vooral ingegeven te zijn door de 

vraag (in eerste instantie door DGD) wat het GSK WW voor de geografische GSK’s kan betekenen.  

Andere voorbeelden die een gezamenlijke coördinatie van acties en samenwerking tussen de GSK WW- 

actoren onderling en met andere actoren in België aantonen zijn opgenomen in bijlage 10 (voorbeelden 

4 tot en met 6).   Ook binnen de eigen werking van alle WW-actoren in België wordt buiten de eigen 

grenzen vaak gebruik gemaakt van externe expertise en kennis (zie voorbeeld 25, bijlage 10).   

De voorbeelden hierboven en in bijlage 10 illustreren dat activiteiten van de WW-actoren in België 

bijdragen aan de realisatie van Agenda 2030 en het bevorderen van de Agenda van Waardig Werk, en 

dus ook aan de strategische doelstelling en subdoelstellingen van het GSK WW. De voorbeelden 

illustreren ook dat dit niet vanop een eiland gebeurt maar samen met andere, externe actoren, zowel 

binnen de (gemeenschappelijke) programma’s als op een programma-overstijgende manier.   
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3.3 Operationalisering van het GSK WW buiten België 
 

De (gemeenschappelijke) programma’s van de GSK WW-actoren 
 

Om te weten of het GSK WW een verschil maakt op het terrein, werd onderzocht of, en, als dit zo is, naar 

de manier waarop de uitvoering van de (gemeenschappelijke) programma’s op het terrein bijdraagt aan 

de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling in het GSK WW. Tegelijk werd ook gekeken hoe het 

werken binnen de context van een GSK WW een toegevoegde waarde heeft voor de 

(gemeenschappelijke) programma’s.   De meeste van de voorbeelden opgenomen in dit rapport worden 

dan ook uitgevoerd binnen de context van deze programma’s.52  Bijlage 8 geeft weer waar welke WW-

actoren actief zijn en op welke manier.  In Afrika zijn meerdere GSK WW- actoren samen aanwezig in 

RDC, Benin, Burkina Faso, Senegal, en Burundi. In 7 van de 17 landen zijn GSK WW- actoren uit 

verschillende programma’s aanwezig in eenzelfde land (41%).  In Latijns-Amerika zijn meerdere GSK 

WW- actoren samen aanwezig in Colombia, Peru en Bolivia. In 4 van de 11 landen zijn GSK WW actoren 

uit verschillende programma’s aanwezig in eenzelfde land (36%).  In Azië zijn verschillende van de GSK 

WW- actoren samen aanwezig in Indonesia, Cambodia, en Bangladesh. In 2 van de 8 landen zijn GSK WW 

actoren uit verschillende programma’s aanwezig in eenzelfde land (25%). 

Zowel nationaal als continentaal/regionaal komen overleg en samenwerking, synergie en 

complementariteit, alsook collectieve leerinitiatieven tussen de verschillende actoren van het GSK WW 

op de eerste plaats tot stand door de uitvoering van (gezamenlijke) programma's in plaats van door 

een gestructureerd overleg, wat vergelijkbaar is met wat er ook in België is waargenomen.   

Ten tijde van de Gemeenschappelijke Contextanalyses, tijdens de formulering van het GSK WW, waren 

de partners van de actoren van het WW-platform relatief weinig betrokken, mede gezien de korte 

termijn waarin deze nieuwe modaliteit op dat moment moest worden ontwikkeld. In het algemeen is het 

GSK WW vooral nog een kader geweest om actoren in België samen te brengen alsook om hun partners 

in het Zuiden bij elkaar te brengen.  De onderzochte voorbeelden in de evaluatie tonen aan dat lokale 

partners geleidelijk aan meer betrokken worden bij overleg, coördinatie en soms uitvoering van 

activiteiten in het kader van het realiseren van de gemeenschappelijke doelstelling van het GSK WW.   

De onderzochte voorbeelden (hierboven opgenomen in dit rapport en ook in bijlage 10) tonen aan dat 

er al een aantal opportuniteiten voor synergie en complementariteit die in het GSK WW vermeld 

worden in de praktijk werden gebracht tot nu toe, op het terrein maar ook op andere niveaus.  De 

resultaten van de evaluatie kunnen uiteraard niet geëxtrapoleerd worden naar alle landen, maar 

illustreren wel de complexiteit om te komen tot S&C op lokaal vlak, waar soms een veelheid aan lokale 

actoren, en dus ook verschillende belangen en interesses bij betrokken zijn. Of zoals een partner in 

Indonesia zei tijdens het interview voor deze evaluatie 

“We moeten niet trachten te komen tot meer synergie en complementariteit, omdat twee 

Belgische actoren binnen een gezamenlijk strategisch kader werken, maar wel omdat we 
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 De performantiescores die jaarlijks de voortgang en werking van de DGD-programma’s monitoren kijken ook naar de mate 
waarin ze een bijdrage leveren aan het GSK WW. Aangezien deze evaluatie niet de (gemeenschappelijke) programma’s 
evalueert werden deze scores niet verder onderzocht. 
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overtuigd zijn dat het hier lokaal iets oplevert, en omdat de vraag voor S&C vertrekt van het 

terrein”.  (Ref. interview lokale partner Indonesië). 

 

Realisaties binnen de context van het GSK WW - AFRIKA53
 

 

Op niveau van Afrika wijzen verschillende elementen op een evolutie in de praktijken en attitudes van de 

GSK WW-actoren sinds het bestaan van het GSK WW, die een impact hebben op hun interventiewijze op 

regionaal niveau. De coördinatie en het overleg op het continentale niveau verloopt via twee structuren: 

enerzijds de continentale werkgroep Afrika, die de coördinatie mogelijk maakt van de WW-actoren van 

het GSK WW in Afrika, en de programmacel Afrika die anderzijds het overleg tussen de actoren op dit 

continent in het gezamenlijke programma (WSM/ANMC, IEOI, MSI) vergemakkelijkt. Er is geen formele 

betrokkenheid van de lokale partners bij deze structuren, ook al lijken zij relatief goed op de hoogte van 

de strategische keuzes die op deze niveaus worden gemaakt.  

De werkgroep Afrika vergemakkelijkt in de eerste plaats de uitwisseling van informatie: ten tijde van de 

oprichting van het GSK WW wisten organisaties die in dezelfde continentale regio werkzaam waren, 

weinig over het soort interventies dat door anderen werd uitgevoerd, noch over elkaars respectievelijke 

partners. In het recente verleden hielden deze organisaties zich meer bezig met mededinging en 

concurrentie, wat onvermijdelijk een bepaalde, in België bekende pijler-logica weerspiegelt en 

reproduceert.  

Het concrete gevolg van het GSK WW op het niveau van Afrika is dus op de eerste plaats een betere 

kennis bij de 9 WW-actoren van wat de ander doet, van de ondersteunde partnerschappen, etc. Dit is 

een zeer belangrijke stap geweest in de ontwikkeling van het GSK WW want ze heeft geleid tot 

synergieën en complementariteiten die meer uitgewerkt en strategischer zijn. Als in het verleden 

bepaalde complementariteiten tussen de activiteiten van de WW-actoren konden worden 

geïdentificeerd, waren deze, om het met de woorden van een programmamedewerker van een 

Belgische CSO te zeggen, "voornamelijk het resultaat van toeval". Vandaag de dag zijn de acties beter 

gestructureerd, strategisch beter georganiseerd en hebben ze een breder toepassingsgebied gekregen 

waardoor verschillende aspecten van Waardig Werk effectiever kunnen worden bevorderd (zie ook 

voorbeelden 8-10 in bijlage 10 en voorbeeld 7 hieronder). 

Voorbeeld 7 - Al in november 2017, in de marge van de AU-EU-top, stelde het gezamenlijke 

programma WSM, IEOI en MSI in staat een continentale vorming over sociale bescherming te 

organiseren, waarbij de bij de ITUC-Afrika aangesloten vakbondsorganisaties en de sociale 

bewegingen van het West-Afrikaanse Multi-Stakeholder Zone Sociale Beschermingsnetwerk 

werden samengebracht om het belang van sociale bescherming te benadrukken als een 

belangrijke strategie voor de verwezenlijking van duurzame en inclusieve ontwikkeling en dus 

voor de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de Agenda 2063 

van de Afrikaanse Unie. Deze workshop heeft de "Verklaring van Abidjan tot stand gebracht: 

Sociale bescherming in het hart van de betrekkingen tussen de AU en de EU", die met name 
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 Voor meer details zie bijlage 8 
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gericht is aan de regionale organisaties UEMOA en ECOWAS en aan het Internationaal 

Arbeidsbureau.  (Ref. documentstudie in diverse interviews) 

Via dialoog en samenwerking tussen de actoren, en versterkt door het GSK WW, is men in staat geweest 

om de synergieën en de complementariteit te versterken. De partnerorganisaties onderstrepen het 

klimaat van samenwerking tussen de actoren dat is versterkt, ook al blijft voor sommigen de hierboven 

genoemde concurrentiehouding soms nog bestaan, maar heeft deze duidelijk de neiging om te vervagen. 

Deze partners onderstrepen ook de samenwerking tussen de verschillende actoren: "vroeger werden 

onze activiteiten enkel uitgevoerd in samenwerking met mutualiteiten, nu staan we in contact met de 

vakbonden, de sociale bewegingen...". 

De meer specifieke competenties van de verschillende actoren van het WW-platform vullen elkaar aan in 

het kader van het GSK WW: zo moedigt de prioritaire aandacht die Solsoc in zijn programma besteedt 

aan de sociale economie de andere vakbonds- en mutualistische actoren aan om meer rekening te 

houden met deze sociale en informele economische dimensie bij de bevordering van hun prioritaire 

pijlers van de WW, namelijk het creëren van werkgelegenheid, het recht op werk of sociale bescherming. 

De ontwikkeling van gemeenschapsmutualiteiten of syndicalisme in de informele sector54, bijvoorbeeld, 

zijn ontwikkelingen die, indien ze in het verleden soms al bestonden, worden gestimuleerd en versterkt 

door de gecoördineerde aanpak van de GSK WW-actoren in hun interventies in Afrika.  

 Een verantwoordelijke van een partnerorganisatie bevestigt dat "we met de programma's de informele 

sector beter bereiken en het thema Waardig Werk naar deze zwakste sector, de informele sector, weten 

te brengen. Daarnaast geven we informatie: werknemers in de informele sector weten dat ze een 

'volwaardige' werknemer zijn (wat ze voorheen niet allemaal dachten) en het bewijs is dat ze in staat zijn 

geweest om hun eigen vakbond op te richten zoals de anderen, een vakbond die nu wordt erkend door 

de staat die het heeft goedgekeurd". 

Meer frequent en permanent overleg, gezamenlijke en complementaire interventies in de verschillende 

bovengenoemde interventies zijn elementen die de uitwisseling van ervaringen en van analyses 

stimuleren, die een permanent collectief leerproces mogelijk maken, maar die niet erg geformaliseerd 

zijn. Verschillende GSK WW-actoren halen dit meer informele leren aan in de interviews, zoals deze 

vertegenwoordiger van een van deze actoren die specificeert: "we nodigen elkaar uit, we ondersteunen 

elkaar: netwerken is ook een cruciaal element in termen van leren". Naast deze uitwisselingen op lange 

termijn maken de twee programma's die in het kader van het GSK WW in Afrika zijn ontwikkeld, meer 

formele collectieve leermomenten mogelijk (zie voorbeeld 11 hieronder). 

Voorbeeld 11 – Collectief leren  

In december 2018 hebben in Thiès, Senegal, de mutualiteiten uit Benin, Burkina-Faso, Guinee 

Conakry, Mali en Senegal zich vertrouwd gemaakt met het gebruik van het boekhoudkundig 

systeem van de mutualiteit, de wettelijke voorschriften, de indicatoren en de ratio's die nodig 
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 In de Verklaring van Cotonou van augustus 2018 van de Afrikaanse vakbonden over "de Rechtvaardige overgang naar een 
sociaal en ecologisch duurzame samenleving voor iedereen", die werd aangenomen na afloop van een internationaal seminar 
dat werd ondersteund door een WW-programma van het GSK WW, werd bijvoorbeeld de nadruk gelegd op IAO-aanbeveling 
202 voor de vaststelling van de minimale ondergrens van sociale bescherming en de uitbreiding van de 
socialebeschermingsrechten tot werknemers in de informele economie. 
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zijn voor het mechanisme om de werking en de leefbaarheid van de mutualiteiten te 

controleren. Of nog, in juli 2019 zijn de mutualiteiten van Burkina Faso, Ivoorkust, Senegal, Mali, 

Guinee en Togo vertrouwd geraakt met informatie- en communicatietechnologieën voor 

geautomatiseerd gegevensbeheer om de risico's te vermijden die verbonden zijn aan het gebruik 

van papieren notitieboekjes en registers (Ref. interviews GSK WW-actoren, interviews lokale 

partners van GSK WW-actoren, documentstudie). 

Op continentaal en/of regionaal niveau is er geen bijzondere interactie tussen het GSK WW en andere 

Belgische ANG’s of Federaties op het vlak van overleg, synergie of leren. 

Op nationaal niveau wordt het overleg tussen de GSK WW-actoren georganiseerd via continentale 

subwerkgroepen, en in sommige gevallen ook via de oprichting van minder geformaliseerde 

werkgroepen op nationaal niveau of een groep mutualiteiten (Masmut) per land of per regio met een 

transversale sturing.  

De concretisering van dit overleg als gevolg van de realisatie van het GSK WW is op nationaal niveau nog 

steeds vrij beperkt: de meeste GSK WW-actoren werken in de verschillende Afrikaanse landen samen 

met hun traditionele partners: het is meer op het niveau van de aanpak en inhoud dat er geleidelijk aan 

convergentie begint te ontstaan. 

Op vakbondsniveau: de bezorgdheden geuit op continentaal niveau en die door het GSK WW worden 

gesteund komen voort uit de behandeling van dezelfde kwesties, uit vergelijkbare analyses binnen de 

verschillende nationale vakbonden. De deelname van al deze organisaties aan de ITUC-Afrika-

confederatie houdt in dat de thematische onderwerpen die op continentaal niveau worden behandeld, 

worden opgepakt door nationale actoren die zich op hun niveau met dezelfde onderwerpen 

bezighouden: in die zin kan een grotere coördinatie en complementariteit worden waargenomen. Zo 

heeft het ATUMNET (African Trade Union Migration Network) op het niveau van ITUC-Afrika het mogelijk 

gemaakt om de nationale vakbonden te sensibiliseren en te organiseren over migratiekwesties, met 

steun van het Solsoc-FOS-IFSI-programma, specifiek voor de groep van Franstalige West-Afrikaanse 

landen op dit gebied. Het thema migratie is dus aanwezig geweest in de nationale discussies, heeft de 

interesse van de nationale vakbonden gewekt, de debatten verrijkt en vooral de weg vrijgemaakt voor 

concrete acties in het veld, vaak in samenwerking met maatschappelijke organisaties, voor de articulatie 

tussen werknemersrechten en mensenrechten. 

Voor deze vakbondscomponent is de complementariteit tussen de twee gezamenlijke WW-programma's 

op nationaal niveau echter nog beperkt in de landen waar de twee programma's worden ontwikkeld: 

Benin, Burundi, Burkina Faso, de DRC en Senegal. Dit kan worden verklaard door het feit dat deze 

programma's soms verschillende nationale prioriteiten hebben en een geschiedenis van samenwerking 

met vaak verschillende partners (en afkomstig zijn uit verschillende politieke opvattingen). 

Op het niveau van de mutualiteiten worden in verschillende Afrikaanse landen mutualiteiten platforms 

en multi-actor netwerken ontwikkeld, vaak met de steun van organisaties die lid zijn van het GSK WW: in 

Benin, Burundi, Burkina, Guinee, Mali, DRC, Senegal, Togo en indirect in Kameroen en Tsjaad. Hoewel de 

Belgische actoren in eerste instantie steun hebben verleend aan ondersteunende structuren die de 

ontwikkeling van mutualiteiten moeten ondersteunen, is de steun vandaag meer gericht op de 
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versterking van deze platformen, waarin de mutualistische organisaties natuurlijk, maar ook de sociaal-

educatieve bewegingen, de vakbondsorganisaties, de gedecentraliseerde financieringssystemen en/of de 

overkoepelende organisaties van de landbouworganisaties zijn verenigd. Deze netwerken die de sociale 

beschermingscomponent van de WW als prioriteit bevorderen, zijn de belangrijkste partners van de 

WW-actoren van het GSK WW in Afrika: op dit niveau is de interne coördinatie en samenwerking goed 

ingeburgerd. De GSK WW-actoren hebben de steun verdeeld volgens de landen: Solsoc coördineert de 

steun aan het Burundese platform, WSM aan die van Benin en Senegal, Louvain Coopération aan die van 

Togo bijvoorbeeld. 

De synergie en de complementariteit van de acties komen vooral tot uiting in de wederzijdse actie waar 

de oprichting van het eerder vernoemde platform de samenwerking tussen de actoren, de verdeling van 

de verantwoordelijkheden en dus de complementariteit bij de uitvoering van hun interventies mogelijk 

maakt: ondersteuning van beleidsbeïnvloedende acties, acties voor de evaluatie van het beleid inzake 

sociale bescherming, kapitalisatie en vergemakkelijking van de uitwisseling van ervaringen tussen de 

leden van het netwerk.  

De opvolging van de activiteiten van  het GSK WW door de diensten van DGD en de vertegenwoordigers 

van DGD op het terrein in de ambassades maakt uitwisselingen mogelijk, evenals reflectie over de 

mogelijkheden van synergie en complementariteit op verschillende niveaus: in het kader van de 

strategische dialoog die specifiek is voor het GSK WW, en in die van de verschillende geografische GSK's 

waarbij sommige actoren van het WW-platform betrokken zijn, tijdens voorlichtingsactiviteiten, 

conferenties, het opstellen van gemeenschappelijke documenten, zoals hierboven vermeld. 

Naast het eerder conceptuele niveau van synergie werd in de evaluatie vooral gezocht naar concrete 

complementariteiten met het GSK WW binnen specifieke interventies van de Belgische 

overheidssamenwerking. Er bestaan opportuniteiten, maar deze worden in dit stadium nog slechts zeer 

zelden benut. De nieuwe portefeuilles die Enabel vanaf 2019 in Benin, Burkina Faso, Guinee, Rwanda55 

en Senegal implementeert, bevatten allemaal componenten ter ondersteuning van het 

ondernemerschap (zie ook voorbeeld 12 in bijlage 10). Onder verwijzing naar de strategische nota van 

DGD Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de lokale privésector herinnert de portefeuille eraan dat 

de prioritaire thema's van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in haar betrekkingen met de 

privésector mensenrechten, gender en Waardig Werk zijn. Anderzijds verwijst geen van de indicatoren in 

deze portefeuille expliciet naar waardige jobs, maar eerder naar het aantal gecreëerde of 

geconsolideerde voltijdbanen. 

De mogelijkheden van samenwerking, synergie en complementariteit lijken te bestaan volgens de 

intenties die in deze bilaterale samenwerkingsprogramma's van de Afrikaanse landen worden 

beschreven; tot op heden hebben de hierboven genoemde contacten zich niet vertaald in een 

samenwerking of overleg tussen Enabel en de leden van het GSK WW op het niveau van deze 

programma’s in Afrika.  Wat BIO betreft, werd geen concrete samenwerking met de leden van het GSK 

WW vastgesteld op het niveau van haar interventies in Afrika.  
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 De Rwanda-portefeuille werd niet geraadpleegd tijdens de evaluatie. 
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Realisaties binnen de context van het GSK WW - LATIJNS-AMERIKA56 
 

Het GSK WW, via de gemeenschappelijke programma’s, is aanwezig in 11 landen in Latijns-Amerika (zie 

bijlage 8).  Tussen 2017 en 2019 vonden er een 10-15-tal initiatieven plaats, gerelateerd aan de 

continentale/regionale samenwerking tussen leden van het GSK WW, zowel binnen de 

gemeenschappelijke programma’s als over deze programma’ heen.  Deze initiatieven worden 

rechtstreeks gecoördineerd door de betrokken GSK WW-leden, en mee opgevolgd door de continentale 

werkgroep Latijns-Amerika voor zover relevant in het kader van het GSK WW.  Naast leden van het GSK 

WW en hun lokale partners, waren er tussen 2017-2019 verscheidene keren diverse internationale 

actoren bij betrokken zoals Solidar, ITUC-CSI en haar regionale netwerk TUCA-CSA, de AIO en andere. Bij 

deze initiatieven waren op het regionale/continentale niveau meestal geen andere Belgische ANG’s of 

hun partners betrokken (behalve bij activiteiten binnen het EU-LAT netwerk). 

Bekeken over de drie jaar heen, vonden er vooral de afgelopen twee jaar lokale en regionale initiatieven 

van de GSK WW-leden en hun partners plaats in het kader van het GSK WW. Van deze initiatieven bleef 

ongeveer de helft beperkt tot de samenwerking tussen 1 GSK WW-actor, hun partners en andere actoren 

(zonder betrokkenheid van andere GSK WW-actoren of hun partners). De initiatieven tussen 

gemeenschappelijke programma’s of over programma’s heen waren relevant want sloten aan bij de 

vooropgestelde kernstrategieën van het GSK WW, en hadden een directe invloed op de capaciteiten van 

partners, naast een te verwachten impact op nationaal beleidsniveau op langere termijn.  Deze 

activiteiten, vaak langere processen, gaan algemeen verder dan het uitwisselen van informatie of het 

versterken van contacten of netwerking; de meeste worden opgezet met als doel elkaar (WW-actoren 

en partners) te ondersteunen en te versterken op een complementaire en synergetische manier bij het 

bereiken van WW-doelstellingen op regionaal en continentaal niveau, met een trickle down effect op 

nationaal niveau. (zie ook voorbeelden 13-16 in bijlage 10). 

In Latijns-Amerika zijn de partners van de leden van het GSK WW voornamelijk CMO’s, NGO’s en 

vakbonden. Sommige WW-actoren werken vooral met vakbonden (zoals FOS, IIAV, IFSI), anderen meer 

met NGO’s (vb.Solsoc), of met verschillende type partners vb. vakbondsorganisaties en CSO’s (WSM). 

Vakbonden waar men mee werkt zijn lokale syndicaten, federaties en nationale koepels (confederaties) 

die sectorgerelateerd zijn of verschillende sectoren vertegenwoordigen vb. landbouw, voedingsindustrie, 

huispersoneel,… in de formele en de informele sector.  Daarnaast wordt ook gewerkt met intersyndicale 

organisaties of platforms.  CMO’s zijn bijvoorbeeld jongeren- en vrouwenbewegingen, 

gezondheidsorganisaties, NGO’s, netwerkorganisaties vb. gegroepeerd rond sociale en solidaire 

economie, en enkele socioculturele organisaties.  Regionale partners in Latijns-Amerika zijn een 

jongerenbeweging, een wereldwijde feministische beweging, een regionaal vakbondsnetwerk en een 

intercontinentaal netwerk dat zich richt op de promotie van sociale en solidaire economie. 

Landen waar de meeste GSK WW actoren samen aanwezig zijn, zijn Colombia, Peru en Bolivia (zie bijlage 

8). In 4 van de 11 landen zijn GSK WW actoren uit verschillende programma’s aanwezig in eenzelfde land 

(36%). Toch leert de tabel in bijlage dat in Latijns-Amerika, meer dan 90% van de lokale partners in 

201757 samenwerkte met slechts 1 GSK WW-actor. In Peru, Bolivia en Colombia, waar het grootst aantal 

partners per land zich bevinden, hadden de GSK WW- actoren zelfs geen enkele partner 
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 Voor meer details zie bijlage 8. 
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 Eerste jaar van de werking van het GSK. 
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gemeenschappelijk bij aanvang van het GSK WW.  Op zich garandeert het hebben van 

gemeenschappelijke partners geen complementariteit of synergie en is het als dusdanig ook geen 

vereiste, zolang partners en WW-actoren elkaar vinden in de eerder besproken multi-actoren aanpak 

om de strategische doelstelling van het GSK te kunnen realiseren. Dit zijn echter geen gemakkelijke 

processen, ook niet op programma-niveau, zoals blijkt uit de tussentijdse evaluatie van het FOS-Solsoc-

IFSI programma in 2019, waarbij de case van Colombia nader werd onderzocht.  

“De meerwaarde van de samenwerking in een gemeenschappelijk programma aan de 

capaciteitsversterking van de partners moet nog bewezen worden. Samenwerking is niet evident 

in de Colombiaanse syndicale context. Verschillende knelpunten worden beschreven in het 

rapport die dit samenwerkingsproces bemoeilijken waaronder, de sterk gefragmenteerde en 

gepolitiseerde syndicale context in Colombia, het onderling wantrouwen dat bestaat tussen de 

partnerorganisaties (met name de vakbonden) - niet zozeer bij de vertegenwoordigers die 

deelnemen aan samenwerkingsactiviteiten maar wel bij hun respectievelijke besturen -, het 

gebrek aan een goede structuur om de samenwerking aan te sturen en het feit dat een diversiteit 

aan partners deelnemen, die verschillen in ideologische standpunten en in verschillende regio’s 

opereren.” (Ref. Tussentijdse evaluatie van het gemeenschappelijke programma FOS-Solsoc-

IFSI/IVSI, Ace Europe, 2019). 

Voor deze evaluatie werden enkele partners in Latijns-Amerika geïnterviewd: uit Peru (FENTTRAHOP, 

vakbondspartner van FOS), Colombia (CASM/USO, vakbondspartner van IFSI) en Bolivia 

(vertegenwoordigster van REMTE, een netwerkorganisatie en partner van SolSoc en FOS (via de 

Coordinadora de la Mujer), en tegelijk ook verantwoordelijke voor de Marcha Mundial de las Mujeres 

MMM in Bolivia (regionale partner van WSM).  REMTE, MMM en FENTTRAHOP waren betrokken in de 

periode 2017-2019 bij onderhandelingen van de IAO-conventie 190. 

Op basis van de interviews en uit de monitoringgegevens van de opvolging van coördinatie, overleg, 

synergie en complementariteiten georganiseerd tussen leden van het GSK WW onderling en met andere 

actoren, is duidelijk dat er reeds heel wat activiteiten worden uitgevoerd in de landen en op niveau van 

de lokale partners die bijdragen aan de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling van het GSK 

WW.  2017 was een opstartjaar, met nog relatief weinig S&C activiteiten tussen GSK WW- actoren; deze 

vonden vooral nog plaats op niveau van de WW-actoren met hun partners en eigen netwerk.  In 2018 en 

zeker in 2019 vond een evolutie plaats, met geleidelijk aan steeds meer initiatieven tussen de leden van 

het GSK WW.  Initiatieven zijn zowel terug te brengen tot kernstrategie 1 (capaciteitsversterking) als de 

andere kernstrategieën (netwerking (synergie)) en beleidsbeïnvloeding, op nationaal en 

regionaal/internationaal vlak.  Tevens vinden we ook voorbeelden terug met betrekking tot de 

transversale strategieën (wederzijds leren en kennisdeling, activiteiten gerelateerd aan gender 

mainstreaming, milieu/klimaat en deelname van CMO’s/bevorderen van de sociale dialoog. 

Met BIO zijn er in Latijns-Amerika en voor zover kon geverifieerd worden geen contacten geweest tussen 

2017 en 2019 met leden van het GSK WW, noch in België noch op het terrein.  Nochtans investeert BIO 

in diverse landen in Latijns-Amerika waar ook WW-actoren actief zijn, en zijn er dus potentieel wel 

mogelijkheden tot contact en opportuniteiten voor overleg.  Volgens het BIO jaarrapport 2019 “aims BIO 

to have a positive impact on decent and safe working conditions, respect of human rights and 

environmental sustainability” en verder “Our agribusiness and value chain work directly contribute to the 

following Sustainable Development Goals: No poverty (SDG 1); Zero hunger (SDG 2); Decent work and 



 

37 
 

economic growth (SDG 8); Responsible production and consumption (SDG 12).” Vanuit dit perspectief zou 

men kunnen verwachten dat er tussen BIO en de WW-actoren in Latijns-Amerika (of in de andere 

continenten), via het CPWW en de continentale werkgroepen in België al wel contacten zouden zijn 

geweest.  Dit was wel al het geval in Vietnam (zie hierboven) maar tot nu toe niet in Latijns-Amerika.  

Hoewel dit niet in alle landen het geval is, tonen de voorbeelden uit de onderzochte landen in Latijns-

Amerika aan dat overleg en coördinatie op het terrein niet enkel beperkt blijft tot de eigen partners en 

netwerk, maar ook Belgische actoren betrokken zijn zoals DGD en de Belgische ambassades, en ook 

andere Belgische ANG’s die niet tot het GSK WW behoren, en ‘lokale’ Belgische netwerken. Contacten 

met DGD op het terrein zullen in de toekomst waarschijnlijk beperkt blijven tenzij met de ambassades, 

aangezien er geen bilaterale programma’s meer lopen in Latijns-Amerika.  

 

Realisaties binnen de context van het GSK WW -  AZIË58 
 

In Azië voeren in 8 landen leden van het GSK WW een programma uit (zie bijlage 8). In 2 van de 8 landen 

zijn GSK WW actoren uit verschillende programma’s aanwezig in eenzelfde land (25%).  Er vonden in Azië 

tussen 2017-2019 een kleine 10-tal initiatieven plaats op regionaal of continentaal niveau, vooral daar 

waar meerdere GSK WW- actoren samenwerken, zoals in Indonesië en Cambodia (zie voorbeeld 17, 

bijlage 10).  De samenkomsten in 2017 concentreerden zich op de eerste plaats rond het beter leren 

kennen van elkaar, het delen van informatie en het maken van afspraken rond wie van de WW-groep 

de verschillende geografische Strategische Dialogen zal opvolgen en bijwonen en op welke manier dit 

best kan gebeuren.  

Op regionaal niveau bleven de activiteiten en processen in Azië in het kader van het GSK WW nog vrij 

beperkt tussen 2017 en 2019, en concentreerden ze zich op het beter leren kennen van de lokale WW- 

medewerkers en partners en hun respectievelijke programma’s en strategieën.  Echter, de bijdragen van 

de WW-leden op internationaal niveau, of direct op landenniveau, met ondersteuning van de 

continentale werkgroep Azië, zijn erg relevant gebleken voor partners op nationaal niveau. Een 

voorbeeld hiervan is het Freedom of Association Protocol in Indonesië (zie voorbeeld 18 in bijlage 10), 

een voorbeeld op landenniveau (Indonesia) maar waarbij de continentale werkgroep Azië een 

belangrijke rol heeft gespeeld om een bestaande impasse te doorbreken. Ook het voorbeeld rond de 

Global Coalition of Social Protection Floors op internationaal niveau met impact op nationaal niveau 

werd mee opgevolgd door de continentale werkgroep Azië. (zie voorbeeld 21). 

 

Voorbeeld 21 - In november 2019 namen WSM, CM en ACV, inclusief een vertegenwoordiging 

van Zuidpartners uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika59, alsook Solidaris deel aan de Global 

Social Protection Week60 in Geneve, op de zetel van het IAO.  

Dit evenement had tot doel om tot een gezamenlijke routemap te komen voor de toekomst van 

sociale bescherming in het kader van de onlangs aangenomen “ILO Centenary Declaration for the 
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 Voor meer details zie bijlage 8 
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 Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=M9G49QIbD4w&feature=emb_logo en 
http://rightspasia.blogspot.com/2019/11/35-people-from-wsm-and-its-partners-in.html 
60

 Ref. https://socialprotectionweek.org/ , zie ook: https://socialprotectionweek.org/wp-
content/uploads/2019/12/GSPW_Outcome_Document_EN.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=M9G49QIbD4w&feature=emb_logo
https://socialprotectionweek.org/
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Future of Work”.  Tijdens dit event werd ook actief gewerkt aan netwerking en 

capaciteitsversterking rond het thema.  (Ref. interviews diverse actoren; deskstudy). 

 

Op nationaal niveau werken in Azië de leden van het GSK WW samen met CSO’s, vakbonden van vooral 

georganiseerde textielarbeiders, huispersoneel, en gezondheidswerkers… en met ondersteunende 

NGO’s vb. op vlak van milieubehoud, gemeenschapsontwikkeling en gezondheid en andere.  

Vakbondspartners zijn veelal nationale organisaties of confederaties. CSO’s zijn vb. jongerenorganisaties, 

georganiseerde basisgroepen, in een enkel geval een socio-culturele organisatie.  Naast partners in de 

verschillende landen, zijn er ook 4 regionale partners: AMRC, een programmapartner van Oxfam-

Solidariteit in Hongkong waarmee WSM ook strategisch samenwerkt, die van de regionale partners het 

meest actief lijkt te zijn geweest tot nu toe op programma-overschrijdend vlak, een regionaal migratie-

netwerk en een globaal netwerk (Oxfam), en tenslotte ook een regionale organisatie (wereldwijd 

georganiseerd) die jonge werkenden verenigt (WSM). 

BIO heeft, in het kader van de analyse van een potentiële investering in Vietnam voor een 

meubelbouwbedrijf, aan de GSK WW-actoren gevraagd om meer precieze informatie over de 

Vietnamese context, met name wegens een gebrek aan beheersing van de Vietnamese taal: dankzij dit 

contact met het GSK WW werd BIO in contact gebracht met Oxfam Vietnam, die bijkomende informatie 

heeft verstrekt over de nieuwe arbeidswetgeving, over de context en de arbeidsvoorwaarden in de 

betrokken sector, over de aandachtspunten in termen van WW in Vietnam, enz.  In Vietnam waren er 

wel contacten tussen Enabel en Oxfam - Solidariteit tussen 2017 en 2019, meer bepaald met betrekking 

tot het project "good governance". 

Aangezien er geen bilaterale programma’s meer zijn in Azië (vanaf 2019), zijn de mogelijkheden tot 

lokaal overleg met DGD verminderd afgezien van deelname aan de strategische dialoog in Cambodia met 

de actoren van het geografische GSK. Verder nam Oxfam - Solidariteit deel aan de tweejaarlijkse 

vergaderingen met de Belgische actoren op de Belgische ambassade. Gezien echter de moeilijke 

politieke situatie in sommige landen vb. Cambodia en de Filipijnen, waarbinnen vakbonden voorzichtig 

dienen te manoeuvreren om actief te kunnen blijven zonder politieke repercussies, volgt DGD en 

Buitenlandse Zaken deze situatie wel mee op en was er hieromtrent een overleg in België met deze 

actoren. DGD organiseerde in 2018 en 2019 ook overleg/dialogen rond niet-GSK landen waaraan ook 

WW-vertegenwoordigers deelnemen, bv Bangladesh – India – Nepal (WSM namens het GSK WW) en El 

Salvador en Colombia voor wat betreft Latijns-Amerika (FOS namens GSK WW). Verder waren er tussen 

2017 en 2019 bij verschillende gelegenheden goede contacten en uitwisseling met de Belgische 

ambassade vb. in Vietnam, en in Cambodia met een bezoek van de Belgische ambassadeur vanuit 

Bangkok (2018).  Volgens de lokale Oxfam medewerker zijn deze bezoeken belangrijk voor de lokale 

WW- actoren en hun partners want “ze verhogen het zelfvertrouwen en geven bevestiging dat we goed 

bezig zijn”.  In Indonesië vinden de Strategische Dialogen van het geografische GSK plaats in de Belgische 

ambassade, waaraan ook een WW-vertegenwoordiging deelneemt, net zoals in andere landen in Azië: 

Cambodia, Filipijnen en Vietnam.   

Op basis van de voorbeelden in Azië (Indonesië en Cambodia), kunnen we stellen dat activiteiten van de 

leden van het GSK WW in deze landen vooral nog plaatsvinden binnen en tussen de programma’s van 

deze leden, vaak in samenwerking met andere, externe actoren maar meestal niet met andere 
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Belgische ANG’s.    Met andere ANG’s gebeurt wel afstemming in het kader van de Strategische 

Dialogen, en zijn er uitwisselingen geweest tussen 2017 en 2019 met als doel te zoeken naar 

opportuniteiten voor samenwerking.  

De voorbeelden uit de drie continenten illustreren dat activiteiten van de WW-actoren in de 

verschillende landen en regio’s bijdragen aan de realisatie van Agenda 2030 en het bevorderen van de 

Agenda van Waardig Werk, en dus ook aan de strategische doelstelling en subdoelstellingen van het GSK 

WW. De voorbeelden illustreren ook dat, net zoals in België, dit niet vanop een eiland gebeurt maar 

samen met andere, externe actoren, zowel binnen de (gemeenschappelijke) programma’s als op een 

programma-overstijgende manier.   

 

Realisaties binnen de context van het GSK WW – GLOBAAL 
 

Bevindingen van bevraagde externe organisaties en experten werden gestaafd aan de hand van vele 

gedocumenteerde voorbeelden (waarvan enkele opgenomen werden in bijlage 10), en bevestigd door de 

actoren van het GSK WW en de documentstudie. 

 

Op globaal niveau werken de leden van het GSK WW samen met verschillende types externe actoren.  

Voorbeelden daarvan zijn de internationale (netwerk)organisaties zoals vb. de IAO, ITUC-CSI, Solidar 

enzovoort. Verder nemen leden van het GSK WW deel aan verschillende internationale platforms of 

ondersteunen en versterken ze lokale partners om aan dergelijke platforms deel te nemen vb. de Global 

Coalition for Social Protection Floors (zie voorbeeld 20 en 24, bijlage 10).  Activiteiten ondersteund door 

leden van het GSK WW of rechtstreeks door hen uitgevoerd (meestal in de sfeer van lobby en advocacy) 

spelen zich dus regelmatig af op internationaal niveau, terwijl de effecten bedoeld zijn, net zoals bij alle 

andere initiatieven, om een verandering te realiseren op niveau van de regionale en lokale partners en 

hun leden. 

Voor deze evaluatie werden verschillende externe experten geïnterviewd alsook vertegenwoordigers van 

diverse internationale organisaties of netwerken (zie overzicht van geconsulteerde personen in bijlage 

3).  Algemeen blijkt uit de evaluatie een grote appreciatie vanwege alle extern geïnterviewde actoren en 

experten naar de leden van het GSK WW toe, aangezien ze het thema WW sterker op de kaart helpen 

zetten in België en daarbuiten.  Voor externe actoren en experten is het duidelijk dat – zelfs al treedt er 

soms slechts één van de WW-actoren op de voorgrond bij een initiatief – dit gebeurt binnen een ruimer 

WW-kader in België en daarbuiten, in overleg met andere WW-actoren, gezien het belang van de 

thema’s en de actieve rol die vaak gespeeld wordt.  Volgens de experten nemen WW-actoren, soms 

samen met hun lokale partners, actief deel aan conferenties en fora, sturen ze mee en drukken ze mee 

hun stempel op de debatten en kunnen zo bepaalde onderhandelingen zoals in het kader van de IAO-

conventie 190 concreet positief beïnvloeden.  Dat maakt duidelijk – volgens de experten – dat ze dit 

doen als groep, en niet als één organisatie.    

Een bijkomende appreciatie naar de WW-actoren toe is het feit dat het ook voor de externe experten en 

hun organisaties een verrijking is om met deze actoren samen te werken (zie voorbeelden 19 en 22, 

bijlage 10). Ze worden vb. soms gevraagd als spreker, en dit wordt als verrijkend en verruimend ervaren 

aangezien deze experten op deze manier een breder en ander publiek kunnen aanspreken dan het eigen 

doelpubliek (vb. EU, of vakbondsorganisaties).   
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Algemeen vinden zowel GSK WW-actoren als externe organisaties en experten dat de samenwerking 

wederzijds relevant en nuttig is en ze effectief bijdraagt aan de Agenda 2030 en de Agenda van Waardig 

Werk: experten spelen informatie door vb. over de 4 WW pijlers maar recent ook over WW en Covid-19, 

terwijl de WW-actoren een belangrijke rol spelen tijdens fora en conferenties “op momenten dat het 

ertoe doet” (ref. interview extern expert). In het verlengde hiervan wordt het als een grote toegevoegde 

waarde beschouwd dat WW-actoren, daar waar mogelijk vb. op regionale en internationale fora of op 

fora in België ook hun lokale partners uitnodigen in dit verhaal mee te stappen en op die manier het 

draagvlak kunnen verbreden (zoals voorbeeld 21, 23, 24 en 26 illustreren, zie bijlage 10). 

 

 

3.4 Voortgang op vlak van collectief leren 
 

Collectief leertraject rond Klimaat en Rechtvaardige Transitie61 
Het doel van collectief leren voor GSK’s blijkt duidelijk uit de geldende wetgeving. Het decreet van 11 

september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking bepaalt immers in artikel 13, 5°, 

dat elk GSK de indicatoren en collectieve werkafspraken [bevat] die het mogelijk maken om collectief te 

leren over de nagestreefde strategische doelstellingen en te rechtvaardigen alsook een eventuele 

aanpassing van het GSK WW62 .    

Met financiële ondersteuning van DGD (via de Federaties), voerden de leden van het GSK WW in 2018-

2019 een collectief leertraject uit, rond het thema “Klimaat en Rechtvaardige Transitie”.  Bij het zoeken 

naar concrete voorbeelden die de toegevoegde waarde en de effectiviteit van het GSK WW illustreren 

voor deze evaluatie, kwamen af en toe voorbeelden naar boven die aantoonden dat verschillende van de 

GSK WW-actoren actief op zoek zijn naar manieren om klimaat en milieu te integreren in hun werking.  

Het thema is één van de transversale strategieën in het GSK WW.  Echter, op niveau van de groep WW 

zelf was het thema niet zo pertinent aanwezig bij aanvang van het GSK WW. Gezien de hoge relevantie 

van het thema werd binnen het CPWW dan ook een werkgroep opgericht die een collectief leertraject 

voorstelde als hefboom voor een vernieuwende geïntegreerde aanpak rond milieu en Waardig Werk.  In 

het kader van dit leertraject organiseerde de werkgroep milieu van het CPWW het 2-daagse seminarie 

‘Uitdagingen voor klimaat en milieu – Welke rol voor sociale bewegingen’ met financiering van het 

leerfonds voor GSK’s van de Federaties ACODEV, Ngo-federatie en FIABEL. Het seminarie vond plaats op 

23 en 24 januari 2020 te Brussel.   

 

                                                           
61

 Ref. Verslag collectief leertraject Klimaat en Rechtvaardige Transitie: “Uitdagingen voor klimaat en milieu: welke rol voor 
sociale bewegingen?” op basis van het tweedaagse seminarie georganiseerd door het CPWW in het kader van dit leertraject, 
met steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, januari 2020. Het concept van de "rechtvaardige transitie", dat tijdens 
de COP 24 in Kaotwice in december 2018 op grote schaal werd gepromoot, is gebaseerd op een eenvoudige constatering: om de 
onmiddellijke en drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te bereiken, zullen bepaalde sectoren van de 
economische bedrijvigheid een ingrijpende herstructurering moeten ondergaan. Aan de andere kant is de ecologische transitie 
ook een bron van werkgelegenheid, economische diversificatie, reconversie en biedt het potentieel om te evolueren naar meer 
sociale rechtvaardigheid. Het idee van een rechtvaardige overgang is dus om het beleid te plannen en uit te voeren dat nodig is 
om ervoor te zorgen dat deze twee doelstellingen - milieubescherming en sociale bescherming - elkaar wederzijds versterken in 
plaats van tegengesteld te zijn. Het gaat erom om van ecologische transitie een instrument van sociale rechtvaardigheid en om 
van sociale rechtvaardigheid een motor van ecologische transitie te maken. 
62

 Evaluatie van het GSK – Instrument – Evaluation de l’instrument CSC, Humanya & DRIS, 2020. 
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Doel van het leertraject was: 

- Collectief te leren rond klimaatsbeleid, via 

o Kennisopbouw rond klimaatsbeleid, op internationaal, continentaal en nationaal vlak,  

o Kennisopbouw rond de rol van sociale bewegingen binnen klimaatsbeleid, 

o Uitwisseling rond opportuniteiten en uitdagingen binnen samenwerkingsprogramma’s 

tussen sociale bewegingen wereldwijd. 

 

- Te leren van en met elkaar hoe de dialoog met partner rond integratie milieu/klimaat kan versterkt 

worden in kader van programma’s, via  

o Kennismaking met hoe sociale bewegingen in België omgaan met de klimaatsuitdagingen, 

o Gezamenlijk bouwen aan een methodologie rond integratie milieu en klimaat binnen 

toekomstige programma’s. 

Op basis van de twee leerdagen werden principes geformuleerd die de GSK WW-actoren kunnen helpen 

bij het in praktijk brengen van rechtvaardige transitie.  Een conclusie van het leertraject tot nu toe is dat 

met deze principes, aangereikt door de verschillende organisaties met ervaring op het terrein, de leden 

van het platform Waardig Werk nu de dialoog moeten aangaan met de respectievelijke partners in het 

Zuiden om samen een stem te laten horen in het debat.  Er dient verder over gewaakt te worden dat 

deze dialoog aansluit bij de realiteit en vragen van de partners op het terrein, zodat er niet het gevoel 

ontstaat bij partners om iets opgedrongen te krijgen waar ze zich niet in kunnen vinden.   

Meer concrete resultaten op partnerniveau zijn er vooralsnog niet. Met dit leertraject als basis heeft BIS 

in 2019 wel een event georganiseerd met de lokale partners (zie ook eerder in dit rapport waar dit 

voorbeeld beschreven wordt). Dit werd samen uitgevoerd met de IAO en ITUC, en ook andere 

vakbondscollega’s van het GSK WW waren erop uitgenodigd. Deze studiedag paste binnen het 

verbetertraject van milieu binnen de werking van BIS.  

Andere vormen van collectief leren 
Naast het leertraject hierboven beschreven, wordt er op informele manier continu geleerd binnen het 

GSK WW, tijdens bijeenkomsten van het CPWW, tijdens continentale en andere interne werkgroepen, 

tijdens het coördineren en opvolgen van activiteiten in het kader van het GSK WW, in België en 

daarbuiten. Uit de evaluatie kwam naar voor dat, behalve het collectieve leertraject, collectief leren het 

meest effectief is wanneer het door de actoren van het GSK WW zelf op de agenda wordt gezet, 

zonder dat dit altijd als dusdanig wordt benoemd.  Men gaat met elkaar in overleg, formeel tijdens 

maar ook informeel  tussen bijeenkomsten door, in België en ook met medewerkers op het terrein, en 

men gaat in op opportuniteiten daar waar ze zich voordoen, aansluitend bij vragen op het terrein.  

Collectief leren vindt vaak doorheen dit proces plaats, niet op een formele manier, maar al doende.  

Wat volgens deelnemers aan de continentale werkgroepen nog een aandachtspunt is, is dat collectief 

leren vooral gebeurt op operationeel niveau, en nog te weinig op strategisch niveau, wat wel als 

doelstelling ingeschreven staat in de referentietermen van de continentale werkgroepen.  Verder wordt 

er soms uitgewisseld over ervaringen met thema’s vb. gender, maar wordt er weinig tijd (prioriteit?) 

genomen om deze uitwisselingen aan te grijpen om te reflecteren hoe deze kennis ook naar het eigen 

programma kan vertaald worden, of om hierover te reflecteren over de verschillende continentale 

groepen heen.  Daardoor blijft het collectief leren en uitwisselen binnen de werkgroepen ietwat 

oppervlakkig.  Tenslotte ontbreken volgens de leden van het GSK WW de tools die collectief leren 



 

42 
 

kunnen ondersteunen, of inspireren. De twee pagina’s tellende ‘lessons learned’ die in het kader van de 

jaarlijkse DGD-rapportering worden opgemaakt en besproken in de werkgroepen zijn daar volgens de 

leden van het GSK WW niet echt voor geschikt.   

 

3.5 Voortgang op vlak van transversale thema’s gender en milieu  
Milieu en gender zijn zoals vermeld als transversale strategie opgenomen die doorheen de ganse 

uitvoering van de DGD-programma’s en in het kader van het GSK WW transversaal dienen geïntegreerd 

worden in alle relevante activiteiten.  Zowel milieu als gender worden op verschillende manieren 

opgenomen door de verschillende GSK WW-actoren in hun programma’s, bij de ene actor explicieter dan 

bij de andere.  Doorheen dit rapport werden verschillende voorbeelden gegeven die gender – of milieu-

gerelateerd zijn.  De uitdaging bestaat erin om deze verschillende benaderingen binnen het kader van 

het GSK WW duidelijker bij elkaar te brengen, zodat met de groep WW-actoren en de partners meer 

expliciet kan worden gemaakt en samen kan worden geleerd op welke manier en in welke mate milieu 

en gender beter kunnen worden geïntegreerd in het geheel van de programma’s.   

Op vlak van het thema milieu is het debat gaande, met behulp van het collectief leertraject. Rond gender 

is dit tot op heden niet gebeurd. De expertise is wel aanwezig bij de GSK WW-actoren, meer dan bij 

milieu het geval is.  Er bestaat dus een goede basis om hier diepgaander samen over te leren en om te 

onderzoeken hoe gendermainstreaming verder kan geoptimaliseerd worden binnen de DGD-

programma’s in het kader van het GSK WW.  Vaak werd er tijdens de evaluatie gezegd dat men dit niet 

nodig vindt, omdat de “kennis rond gender voldoende aanwezig is bij de leden van het GSK WW”. De 

vraag is of dit geldt voor alle leden, of bepaalde praktijken misschien niet beter werken dan andere, en of 

hier dus toch niet een opportuniteit ligt om in de nabije toekomst samen mee aan de slag te gaan.    
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4 Efficiëntie 

 
Een noodzakelijke multidimensionale aanpak 
Een kosten-batenanalyse van de ontwikkeling van het GSK WW vereist een alomvattende aanpak die niet 

alleen beperkt blijft tot financiële en budgettaire aspecten. Alle actoren van het platform in België 

erkennen dat dit overleg- en coördinatiemechanisme extra middelen nodig heeft in termen van tijd en 

personeel.  

 

 Dit gebrek aan middelen is bijzonder belastend voor die actoren en structuren die lid zijn van deze GSK 

WW en met kleinere teams werken: gezien hun beperkte middelen moeten zij meer dan anderen keuzes 

maken in hun investeringen: kijken met wie en wat samen te werken, hun deelname aan bepaalde 

instanties beperken met het risico dat zij soms minder goed geïnformeerd zijn of minder betrokken zijn 

bij de gezamenlijke werkzaamheden. 

 

De stakeholders erkennen echter ook dat een deel van deze investering in tijd en capaciteiten al werd 

geleverd, zij het op een meer informele, minder intensieve en minder systematische manier, via de 

samenwerking en overleg tussen de GSK WW-stakeholders. Of het nu gaat om gezamenlijke 

inspanningen die deze actoren hebben geleverd ter ondersteuning van eerdere campagnes voor Waardig 

Werk of sociale bescherming, of om de samenwerking of uitwisseling van ervaringen tussen NGO's, 

vakbonden en het Masmut-programma dat al eerder bestond.  

 

Het is moeilijk om de specifieke toename van coördinatie-inspanningen die de oprichting van het GSK 

WW met zich mee heeft gebracht, precies te kwantificeren, maar de evaluatie stelt vast dat er inderdaad 

sprake is van een reële en aanzienlijke toename, met name op niveau van België. Wat de partners op het 

terrein betreft, is overleg op meer algemeen niveau van het GSK WW, zoals al eerder in dit rapport 

wordt gesteld, nog relatief bescheiden en in een vroeg stadium. Contacten en samenwerking vinden 

vooral plaats op programmaniveau, en met name binnen deze programma's, tussen bijvoorbeeld 

vakbonds-, niet-gouvernementele actoren en mutualiteiten. De ‘last’ van beperkingen of investeringen 

die verband houden met het GSK WW als zodanig wordt in dit stadium slechts zelden genoemd. 

 

De momenten en investeringen in termen van synergie en complementariteit die voortvloeien uit het 

bestaan van het GSK WW zijn toegenomen, zoals de actoren zelf hebben aangegeven: er zijn 

gezamenlijke activiteiten uitgevoerd, de gezamenlijke belangenbehartiging is toegenomen, etc. Maar 

ook hier werden dergelijke synergetische of aanvullende activiteiten in het verleden al uitgevoerd, op 

een minder spontane of meer informele maar zeker minder systematische manier. Ook op dit niveau 

heeft het bestaan van het GSK WW een al bestaande, maar nog niet regelmatige praktijk versterkt en 

gesystematiseerd. 

 

Wat de coherentie betreft, blijkt uit de inspanningen eigen aan de GSK WW-aanpak duidelijk een 

onbetwistbaar kwaliteitsvoordeel: de aanpak van de actoren van het platform is gestructureerd rond een 
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gemeenschappelijke en coherente definitie van Waardig Werk, met een complementariteit op vlak van 

specifieke expertise van de verschillende actoren die deze coherentie consolideert, o.a. mede dankzij de 

ontwikkeling van synergieën die leiden tot een toename aan gezamenlijke acties en interventies. 

De budgettaire en financiële dimensie 
Vanuit strikt financieel oogpunt worden alle werkzaamheden in verband met de oprichting, de uitvoering 

en de opvolging van het GSK WW, zoals bij alle geografische GSKs, gedekt door de financiering van de 

personeelskosten van een referent (parttime). Deze financiering valt voor 100% buiten de budgetten 

van de DGD-programma’s. Het is een globale financiering voor alle GSK-referenten die door DGD wordt 

toegekend aan de Federaties die verder zelf overeenkomsten sluiten met de referentenorganisaties. De 

financiering volgt een principe dat is vastgesteld door de Federaties die een volume voltijdsequivalent 

(VTE) toewijzen in verhouding tot het aantal ANG’s dat aan het GSK deelneemt (variatie tussen 0,4 en 0,1 

VTE afhankelijk van de omvang van het GSK met een gemiddelde van 0,2 VTE). Voor het GSK WW gaat 

het dus om een referentenfinanciering tot 0,3 VTE, een volume dat iets hoger ligt dan het volume dat 

normaal toegewezen kan worden in functie van het aantal deelnemende ANG's (7) en dat door de raden 

van bestuur van de Federaties is goedgekeurd, gezien het specifieke karakter van deze GSK.  Dit bedrag 

dekt echter slechts zeer gedeeltelijk de eigenlijke investering van de referentenorganisatie voor de 

coördinatie en het dynamiseren van de opvolging van het GSK en dekt helemaal niet de investering in 

tijd en capaciteiten van de andere GSK WW-actoren in de deelname aan deze coördinatie en in de 

verplichtingen die voortvloeien uit het bestaan van het GSK WW. 

 

Een ruwe schatting van de tijd die door alle belanghebbenden aan alle overleg en coördinatieactiviteiten 
63tijdens de eerste drie jaar van het GSK WW werd besteed komt ongeveer overeen met een investering 

van 35,5 dagen per maand, oftewel 1,6 voltijdequivalenten (VTE's). Daarnaast kan de tijd die de GSK 

WW-actoren besteden aan aanvullende activiteiten die op verzoek van de sector en/of DGD64 werden 

uitgevoerd, worden geraamd op 3,3 dagen per maand in de afgelopen twee jaar, ofwel 0,15 VTE. In 

totaal kan de totale tijd die alle GSK WW-actoren besteden aan coördinatiewerkzaamheden en 

aanvullende diensten worden geschat op 1,75 VTE per maand (tussen 2017-2019), te vergelijken met de 

effectieve dekking door de overheidssubsidie van 0,3 VTE om een deel van het werk van de referent te 

dekken (wat overeenkomt met een bedrag van ongeveer 29.650 € per jaar).  Het verschil wordt gedekt 

met eigen middelen van de CSO's die aan het GSK WW deelnemen, met deze kanttekening dat de 

meeste van hen kunnen steunen op schaalvoordelen doordat ze binnen grotere structuren ingebed 

zitten. 

 

Syndicale internationale vormingsinstituten maken deel uit van de grotere vakbondsorganisaties, de 

internationale diensten van mutualiteiten maken deel uit van de algemene mutualiteitsstructuren, enz. 

                                                           
63

 Werkzaamheden van de referent, voorbereiding en coördinatie van het overlegplatform, deelname van de leden aan de 
platformvergaderingen en opvolging hiervan, coördinatie van de 5 continentale groepen, deelname van de leden van de 
continentale werkgroepen en opvolging van deze groepen, voorbereiding en follow-up van de MASMUT-bijeenkomsten, 
voorbereiding en follow-up van de syndicale synergiecellen en coördinatie van het collectieve leerproces over milieu en 
rechtvaardige transitie. 
64

 Seminarie van 3 mei 2018, vorming van 5 juni 2018, vorming aan DGD op 8 oktober 2018, realisatie van de ontwikkeling van 
een WW-gids  
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Een deel van hun kosten wordt gedragen door hun algemene referentie-organisatie. Deze financiële 

steun is verre van verwaarloosbaar, maar wordt niet in aanmerking genomen bij de specifieke 

begrotingsmiddelen die door DGD worden toegekend voor de coördinatie en monitoring van het GSK 

WW. Deze extra-budgettaire financiële bijdrage levert een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en de 

samenhang van het GSK WW en kan zeker niet worden gekopieerd door GSK’s die enkel kleinere spelers 

samenbrengen en/of die niet profiteren van grotere koepelstructuren waarin bepaalde personeels- en 

exploitatiekosten kunnen worden gedeeld of gedekt. 

 

Rekening houdend met de zeer lage specifieke budgettering van het GSK WW als zodanig, moeten de 

betrokken actoren noodzakelijkerwijs hun activiteiten beperken wanneer deze buiten het directe kader 

van het GSK WW vallen. Naar aanleiding van de toenemende verzoeken om informatie, opleiding en 

uitwisseling door andere ANG’s, andere GSK’s, overheidsactoren, ambassadeposten en diensten van 

DGD, zien de actoren zich verplicht een aantal keuzes te maken. Omdat het GSK WW enig was in haar 

‘soort’ op het moment van de evaluatie, wilden andere ANG’s en GSK’s, evenals enkele leden van DGD 

graag komen tot meer synergie of samenwerkingsmomenten tussen de geografische GSK’s en het GSK 

WW.  De mogelijkheid om op deze vragen in te gaan wordt echter beperkt door de grens van de 

begrotingsmiddelen die voor de ontwikkeling en coördinatie van het GSK WW zijn voorzien. 

 

Naast de financiering van het GSK WW als zodanig voorzien de gezamenlijke programma's in specifieke 

middelen voor de coördinatie van en binnen deze programma's, middelen die het, indirect, 

ongetwijfeld mogelijk maken om de coherentie binnen het GSK WW zelf gedeeltelijk te ondersteunen, 

ook al is dit niet hun primaire doel (zie de tabel hieronder). In het GSK WW worden twee programma's 

gezamenlijk uitgevoerd door verschillende ANG's65: het FOS-IFSI-Solsoc-programma enerzijds en het 

WSM- IIAV- BIS-MSI-programma anderzijds. Deze twee programma's hebben een bescheiden 

coördinatiekostenpercentage van respectievelijk 1,39% en 2,2% (het maximaal toegestane percentage is 

4,5%). Deze in de programma's opgenomen financiële middelen voor coördinatie zijn echter bedoeld 

voor de interne coördinatie van de programma's en niet voor de coördinatie van het GSK WW zelf, 

waarop zij dus slechts een beperkt en zeer indirect effect hebben. 

 

  

                                                           
65

 Het GSK WW omvat ook een derde interventie, de Azië-component van het programma, maar die wordt uitgevoerd door één 
NGA, Oxfam - Solidariteit, en omvat geen coördinatiekosten. 
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Jaar 
Programma 

FOS-IFSI/ISVI-Solsoc 

Programma 

WSM- IIAV/IEOI – 

BIS/MSI 

Programma 

Oxfam 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

8.204766 € 

8.834.230 € 

8.977.863 € 

8.765.987 € 

8.763.705 € 

8.308.274 € 

9.032.826 € 

9.436.784 € 

9.206.249 € 

9.315.568 € 

1.137.270 € 

1.271.738 € 

1.315.878 € 

1.245.106 € 

1.228.184 € 

Total 43.546.551 € 45.299.701 € 6.198.176 € 

%coördinatie programma 

Volume: 

1.39 % 

605.297 € 

2,196 % 

994.781 € 

0 % 

- 

Bron: programma's die door de drie WW-programma’s bij DGD zijn ingediend. 

 

Ondanks deze beperkingen van de middelen met betrekking tot de verwachte investeringen zijn de GSK 

WW-actoren unaniem van mening dat de kosten-batenverhouding van de WW- coördinatie positief is.  

Deze wordt beschreven als transparant en efficiënt, waardoor echte samenwerking en coördinatie 

mogelijk is. De belangrijke bijdrage van het werk van de referent en organisatie worden benadrukt en 

vormen een belangrijke factor in deze positieve beoordeling. 

De meeste actoren zijn van mening dat de toegevoegde waarde in termen van gezamenlijke vooruitgang, 

efficiëntie in gezamenlijke belangenbehartiging, het effect op het samenbrengen van 

interventiestrategieën in het veld en de uitvoering van gezamenlijke programma's aanzienlijk is in 

verhouding tot de investering die eraan wordt besteed. Alle geïnterviewde GSK WW-actoren zijn dan 

ook van mening dat het GSK WW een veel bredere en belangrijkere bijdrage heeft geleverd dan 

verwacht. Uit de evaluatie kwam naar voren dat men het overleg en samenwerking tussen de GSK WW-

actoren in de toekomst nog verder wenst te zetten binnen een gemeenschappelijk kader en zelfs te 

versterken en te verbeteren. Alle betrokken GSK WW-actoren waren het erover eens dat dezelfde 

resultaten niet in hetzelfde tijdsbestek en op dezelfde manier hadden kunnen worden bereikt zonder 

de door het GSK WW vereiste mechanismen. 

Een globaal geapprecieerde kosten-batenverhouding 
Zoals de evaluatie benadrukt is de overgrote meerderheid van de belanghebbenden het ermee eens dat 

de investering in tijd, personeel en dus financiële middelen die nodig is om het GSK WW in te voeren, 

aanzienlijk en belastend is. De financiering van deze kosten wordt slechts zeer gedeeltelijk gedekt door 

een specifiek budget dat door het DGD wordt toegekend. Het kan zeer gedeeltelijk en indirect 

terugvallen op de coördinatiekosten van de twee gezamenlijke programma's, maar het wordt ook 

grotendeels gedekt door de eigen middelen van ANG, die in het specifieke geval van het GSK WW voor 

het grootste deel kunnen rekenen op meer algemene organisaties, waardoor het mogelijk wordt om de 

exploitatie- en personeelskosten te bundelen. 

Ondanks deze beperkingen in relatie tot de verwachte financiële inspanningen zijn de GSK WW-actoren 

het erover eens dat de kosten-batenverhouding van deze coördinatiestructuur rond het GSK WW 

positief is.  Deze wordt beschreven als transparant en efficiënt, waardoor echte samenwerking en 
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coördinatie mogelijk is. De belangrijke bijdrage van het werk van de referentenorganisatie wordt 

benadrukt en vormt een belangrijke factor in deze positieve beoordeling. De meeste actoren zijn van 

mening dat de toegevoegde waarde in termen van gezamenlijke vooruitgang, efficiëntie in gezamenlijke 

belangenbehartiging, het effect op het samenbrengen van interventiestrategieën in het veld en de 

uitvoering van gezamenlijke programma's aanzienlijk is met betrekking tot de gedane investeringen.  Alle 

geïnterviewde GSK WW-belanghebbenden zijn dan ook van mening dat het GSK WW een veel bredere 

en belangrijkere bijdrage heeft geleverd dan verwacht. Zij spreken de wens uit om dit overleg en deze 

samenwerking in de toekomst in een gemeenschappelijk kader voort te zetten en zelfs te versterken en 

te verbeteren. Iedereen is het erover eens dat dezelfde resultaten niet in hetzelfde tijdsbestek en op 

dezelfde manier hadden kunnen worden bereikt zonder de door het GSK WW opgezette 

coördinatiemechanismen. 

Uitvoeringspercentage van de gemeenschappelijke programma’s 
De dynamiek die door het GSK WW in gang werd gezet heeft positief bijgedragen aan het hoge 

uitvoeringspercentage van de gemeenschappelijke programma’s66, uitgevoerd door de actoren van het 

GSK WW67: 

Jaarlijks uitvoeringspercentage (in %) 2017 2018 

Gemeenschappelijk programma WSM-IIAV-BIS-MIS 91,99 95,93 

Gemeenschappelijk programma FOS-IFSI-Solsoc 81,67 102 ,74 

Programma Oxfam – OS CSC TD Azië 72,47 84,19 

Cumulatief uitvoeringspercentage (in %) 2017 2017 + 2018 

Voor de drie programma’s   82,04 88,16 
Bron: Berekening op basis van programmadocumenten, programmajaarverslagen en door DGD verstrekte gegevens (D3.4)                                              

Vanaf het eerste programmajaar al is er een hoog uitvoeringspercentage van de programma's, met name 

voor de gezamenlijke programma's (tussen 81 en 92%), terwijl de nieuwe procedure (om GSK’s te 

ontwikkelen) in de loop van datzelfde jaar is gestart met enige vertraging op het gebied van de 

wetgeving. Dit percentage loopt voor de drie programma's in het tweede jaar sterk op, waardoor alle 

programma's in de eerste twee jaar een cumulatief uitvoeringspercentage van meer dan 88% bereikten. 

Dit is een indicator die van belang lijkt voor de uitvoering van gezamenlijke programma's in een nieuwe 

context: de uitvoerings-, overleg- en coördinatiemechanismen en de opvolgingsprocessen zijn zeker 

voldoende efficiënt genoeg beheerd om ervoor te zorgen dat het innovatieve karakter van de 

samenwerking binnen een nieuw overlegkader niet (integendeel) van invloed is op de uitvoering van de 

programma’s zelf, in België en op het terrein. 
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 Uitvoeringspercentage = werkelijke uitgaven ten opzichte van de geplande begroting op jaarbasis. 
67

 Beschikbare gegevens in juni 2020. 
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5 Covid-19 en Waardig Werk 
 

Dit hoofdstuk was oorspronkelijk niet voorzien in de evaluatie maar werd toegevoegd wegens het belang 

van het thema Waardig Werk in relatie tot de Covid-pandemie.  De uitbraak van de Covid-pandemie 

begin dit jaar zorgde wereldwijd voor een ongeziene gezondheidscrisis.  Veel landen legden hun 

bevolking strenge maatregelen op om de crisis te bezweren.  Als gevolg hiervan betekende de crisis voor 

een groot deel van de wereldbevolking niet enkel een risico voor de gezondheid, maar ook voor hun 

werkgelegenheid en hun gezinsinkomen.  Half juni dit jaar was 93% van de werkende bevolking in de 

wereld afkomstig van landen waar op dat moment nog steeds een aantal sectoren hun deuren dienden 

gesloten te houden.68 Voor het tweede kwartaal in 2020 wordt een wereldwijd verlies aan jobs verwacht 

voor 195 miljoen fulltime werkenden. In Latijns-Amerika bijvoorbeeld wordt een economische 

inkrimping verwacht van 5.3% in 2020 die 30 miljoen personen bijkomend onder de armoedegrens zullen 

duwen. De IAO noemt de huidige crisis “de ergste crisis sinds de tweede Wereldoorlog”.69  Solidar vreest 

dat bedrijven de crisis zullen aangrijpen om bijvoorbeeld de vrijheid van werkers om zich te organiseren 

(“freedom of association”) in de kiem te smoren.70 Een nota van de Verenigde Naties roept naast een 

aantal andere maatregelen op om Waardig Werk te ondersteunen, omdat economisch herstel hand in 

hand gaat met sociale rechtvaardigheid en Waardig Werk.  Internationale arbeidsstandaarden vormen 

een beproefde basis voor beleidsmaatregelen die coherent zijn, respect hebben voor de menselijke 

waardigheid en herstel op het in de 2030 ontwikkelingsagenda uitgezette traject plaatst.71 

De IAO geeft een aantal overwegingen om de menselijke dimensie van de crisis voldoende het hoofd te 

kunnen bieden, niet enkel op korte maar ook op langere termijn.  Deze overwegingen hebben betrekking 

op het ondersteunen van het behoud van jobs en bedrijven, niet enkel de formele maar ook de 

informele ondernemers. De IAO geeft ook aan dat daarbij de bestaande kaders van de Agenda Waardig 

en Werk en de Agenda 2030 voor een voldoende sterke basis zorgen om de crisis het hoofd te bieden 

aangezien ze een integraal onderdeel uitmaken van een bredere mensenrechtenagenda voor 

wederopbouw. Verder dient de sociale dialoog centraal te blijven staan bij het komen tot 

beleidsbeslissingen gedurende deze crisis.  Dit werd ook bevestigd door de IAO-vertegenwoordiger in 

België tijdens de evaluatie nl. dat deelname aan de sociale dialoog des te belangrijker zal worden tijdens 

deze crisis. En meer nog, dat door deze crisis het verschil tussen landen vooral te zien zal zijn omwille van 

de mate waarin er al eerder een cultuur van sociale dialoog aanwezig was, en de voorwaarden om aan 

sociale dialoog te kunnen doen al aanwezig waren.  Tenslotte kan de wereld niet heropbouwen volgens 

de IAO zonder globale solidariteit. Internationale organisaties hebben een kernrol te spelen in het 

voorzien van financiële en andere ondersteuning van landen die niet op hun eentje de last van de 

heropbouw kunnen dragen.   

De IAO ontwikkelde een beleidskader om de socio-economische impact van de Covid-crisis aan te 

kunnen pakken, gebaseerd op internationale arbeidsstandaarden.72 Volgens de IAO zullen zonder lange 

termijn structurele veranderingen de diepgewortelde ongelijkheden die de crisis zo scherp heeft 
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 Ref. 5
de

 Editie van de IAO-monitor: COVID-19 and the world of work, 30 juni 2020. 
69

 Maquila workers in Central America: “Falling off the boat in the coronavirus storm?” Solidar, May 2020 (with cooperation of 
FOS and others). 
70

 Ref. Id. 
71

 Ref. Shared responsibility, global solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19, United Nations, 03/2020. 
72

 Ref. Policy Brief: A policy framework for tackling the economic and social impact of the COVID-19 crisis, IAO, mei2020.  
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blootgelegd en nog steeds doet, nog verder vergroten.  De internationale gemeenschap dient volgens de 

IAO, naast het werken op de onmiddellijke effecten van de crisis, een aantal beleidsmaatregelen aan te 

nemen bedoeld om sociale rechtvaardigheid en een vorm van arbeid te bereiken waarbij de mens 

centraal staat.  Naast de IAO formuleerden ook andere internationale instellingen zoals de Wereldbank, 

het IMF en internationale organisaties zoals bijvoorbeeld het ITUC-CSI ondersteuning en (beleids)advies. 

Vlak voor de zomer ontwikkelde DGD twee nota’s over de corona-crisis: de eerste nota biedt een 

antwoord van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp op de sanitaire 

uitdagingen van de Covid-19-pandemie in de partnerlanden en -organisaties. De tweede nota is een 

antwoord op de uitdagingen van de Covid-pandemie in de partnerlanden en ten aanzien van de 

partneractoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp - sociaal-

economisch component.  Aan de tweede nota hebben ook de leden van het GSK WW collectief 

bijgedragen.  Meer specifiek wordt onder het punt “Waardig Werk en Sociale Bescherming” in de nota 

de aandacht bevestigd op het belang van sociale bescherming als een instrument dat bijdraagt aan 

veerkracht en socio-economische stabiliteit, en het belang van socialezekerheidsstelsels die fungeren als 

sociale en economische schokdempers en de transitie naar een meer inclusieve en duurzame economie 

helpen bevorderen. De aandacht wordt gevestigd op de toegang tot gezondheid, de integratie van 

werkers in de informele sector in systemen van sociale bescherming (inclusief huispersoneel en niet 

betaalde arbeid), het belang van sociale dialoog, specifieke aandacht voor kwetsbare groepen en respect 

voor niet-discriminatie, de rol die bedrijven spelen. Onder hetzelfde punt worden een aantal actiepunten 

voorgesteld, vooral rond het (financieel) ondersteunen van sociale bescherming op verschillende 

manieren (via multilaterale en bilaterale hulp, via steun aan de DGD-programma’s van ANG’s en via 

humanitaire hulp).  Naast financiële steun wordt ook gevraagd om de expertise te valoriseren die bestaat 

op vlak van sociale bescherming zoals het “Belincosoc netwerk”, het “Europese netwerk Socieux+”, de 

permanente dialoog Sociale Bescherming evenals de complementaire expertise van de 9 leden van het 

GSK Waardig Werk73. 

Uit deze evaluatie blijkt dat de Covid-pandemie alle GSK WW-actoren en hun lokale partners gedwongen 

heeft om het werk op een of andere manier op korte termijn te herzien en te herschikken. Maatregelen 

werden getroffen om de directe gevolgen van de crisis bij de partners en hun leden te helpen beperken 

(zie voorbeelden ‘hoe GSK WW actoren en partners de Covidcrisis aanpakken’, bijlage 8), terwijl ook 

meer strategische denkoefeningen zich opdrongen.74 De WW-actoren bevestigen dat het kader 

waarbinnen ze werken, de Agenda 2030 en de Agenda Waardig Werk, alleen maar relevanter zal worden 

in de komende jaren om de Covid-crisis te bestrijden zoals hierboven ook door de IAO wordt gesteld. Dat 

betekent dat de grote strategische lijnen niet veranderen, maar bepaalde accenten wel sterker kunnen 

worden gelegd vb. sociale bescherming voor iedereen wordt nog relevanter.  De sociale dialoog als 

instrument maar ook als doelstelling (IAO- aanbeveling 205) wordt belangrijker dan ooit om rond te 

                                                           
73

 C’est dans ce cadre, que le Ministre a réaffecté un montant de 2 M € en faveur de la protection sociale. Ce montant a été 
alloué au « Flagship Programme Social Protection Floors » de l’OIT. 
74

 Over bijvoorbeeld 1/de vraag hoe sociale bescherming meer structureel kan worden ingevoerd in landen waar dit nog beperkt 
aanwezig is kan ook op een andere manier worden gesteld nl. hoe kan humanitaire hulp in tijden van de Covid-pandemie leiden 
naar betere structurele interventies; 2/de vraag hoe tijdelijke cash transfers om te zetten naar mensen in landen die slachtoffer 
zijn van corona omzetten naar permanente cash transfers wat uiteindelijk sociale bescherming is, zodat deze mensen zowel 
preventief als reactief beschermd zijn op momenten van een crisis = responsive social protection. Hetzelfde systeem zou 
misschien ook kunnen worden toegepast op werkgelegenheid; 3/de vraag hoe tijdelijke werkloosheid op te vangen als gevolg 
van een crisis, oorlog of ziekte door sociale bescherming. De WW-actoren zouden hier, naar eigen zeggen, een rol in kunnen 
spelen door ermee voor te zorgen dat humanitaire en meer structurele actoren niet tegenover elkaar (blijven) staan. 
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werken. De genderfocus niet uit het oog verliezen ook niet in deze crisisperiode is een evidentie.  

Veiligheid en preventie op het werk was al belangrijk, maar in het licht van de Covid-crisis zal dit nog 

meer het geval worden.  
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6 Conclusies 
 

Deze evaluatie heeft betrekking op het eerste thematische Gemeenschappelijk Strategisch kader 

Waardig Werk (GSK WW)75. De evaluatie heeft een lerend karakter, met als doel om na te gaan welke 

meerwaarde het strategisch kader heeft gecreëerd tot op heden, welke elementen hebben bijgedragen 

aan succes en welke elementen vatbaar zijn voor verbetering of aanpassing.   Hiertoe werd onderzocht 

welke elementen eigen zijn aan deze thematische benadering, hoe deze binnen het GSK WW gebracht 

worden, en hoe de thematische aanpak op een relevante, effectieve, efficiënte en coherente manier 

beantwoordt aan de doelstellingen van het GSK WW. Het belang van Waardig Werk in de aanpak van de 

Covid-pandemie werd meegenomen in de evaluatie gezien deze startte op het moment dat ook in België 

de coronacrisis uitbrak (maart-april 2020). Op basis van de bevindingen uit deze evaluatie en analyse 

hiervan konden onderstaande conclusies geformuleerd worden. 

 

6.1  De toegevoegde waarde van het GSK WW (relevantie)  
 

a. Binnen bestaande wetgevende en internationale referentiekaders maakt het GSK WW een 

verschil door haar globale aanpak over landsgrenzen heen, die vertrekt vanuit één 

gemeenschappelijke visie op Waardig Werk.  Deze visie is vertaald in een verandertheorie (ToC). 

Algemeen voldoet het GSK WW aan het Belgisch wetgevend kader waarbinnen dit GSK opereert.  Het 

GSK WW gaat daarbij nog een stap verder en bevat ook een verandertheorie76 die mee dit GSK 

onderbouwt.  

Hoewel de wet geen verandertheorie verplicht, toch hebben de negen actoren die deelnemen aan het 

GSK WW er wel voor gekozen om deze toe te voegen.  Op deze manier wordt meer zichtbaar dat deze 

actoren via hun (gemeenschappelijke) programma’s willen bijdragen aan een gemeenschappelijke visie, 

die geënt is op de vier pijlers van de Agenda Waardig Werk. Het GSK WW maakt ook zichtbaar welke 

mogelijkheden tot synergieën en complementariteiten er bestaan tussen de negen betrokken actoren 

onderling en met anderen.  De ToC en het GSK WW samen kunnen dan ook gezien worden als een 

overkoepelend raamwerk dat de realisatie van de (individuele) programma’s omkadert.  De ToC bevat 

geen onderliggende assumpties eigen aan deze ToC noch een samenvattende narratief die de lezing en 

interpretatie ervan vergemakkelijkt: de (gemeenschappelijke) programma’s beschrijven wel op welke 

manier gewerkt wordt aan het realiseren van de ToC en het GSK WW. 

Naast het Belgische regelgevend kader sluit het GSK WW ook aan op internationale referentiekaders 

zoals de SDG’s (vooral SDG8), de Agenda 2030 en de Waardig Werk Agenda van de IAO.  Het GSK WW 

beschrijft hoe drie kernstrategieën en vier – meer transversale – geïntegreerde benaderingen 

geoperationaliseerd worden op het terrein. De operationalisering van het GSK WW maakt zo ook het 

globale perspectief van het GSK WW duidelijk, door de verbinding te maken tussen een lokale werking 

in landen, gecombineerd met een regionale en internationale aanpak. Deze staan niet los van elkaar 

maar zijn soms nauw verweven en versterken elkaar ook. Het pad van de meer klassieke N/Z en 
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 Zie hoofdstuk 1 voor meer duiding bij deze evaluatie. 
76

 Of “Theory of Change” (ToC): deze afkorting wordt in het rapport gebruikt voor de term “Verandertheorie”  
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geografisch georiënteerde aanpak wordt op die manier verlaten.  Dit vloeit voort uit het feit dat een 

thema als Waardig Werk niet aan de landsgrenzen stopt.  Zoals uit de voorbeelden van de evaluatie 

blijkt hebben beslissingen rond aspecten van Waardig Werk in één land soms verregaande gevolgen voor 

andere landen. Een grensoverschrijdende aanpak laat dan ook toe om meer impact te hebben dan een 

aanpak die binnen de landsgrenzen blijft, zoals de evaluatie aantoont met een aantal voorbeelden.  

b. Bovenstaande elementen verantwoorden de keuze voor het thematische GSK Waardig Werk, 

evenals de motivatie van de deelnemende WW- actoren om samen met elkaar te werken via een 

multi-actor aanpak op verschillende niveaus. Dit verhoogt mede de kans op een grotere 

strategische slagkracht en de kans op een complementaire en coherente samenwerking op en 

tussen diezelfde niveaus. 

Deze motivatie wordt gevoed doordat alle GSK WW-actoren (aspecten van) Waardig Werk in hun 

portefeuille hebben, een aantal actoren ook voordien al met elkaar hadden samengewerkt of elkaar al 

kenden, en de expliciete keuze om samen een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen rond Waardig 

Werk.  De onderliggende idee is dat door samen te werken de gezamenlijk slagkracht van de WW-

actoren verhoogt, wat vooral effectief kan zijn op vlak van gezamenlijke lobby en beleidsbeïnvloeding, 

en op vlak van het gezamenlijk kunnen aanwenden van kennis en expertise uit netwerken waar de WW-

actoren mee samenwerken. Deze multi-actor aanpak is dan ook als relevant en noodzakelijk gebleken 

om voortgang te boeken over landen heen, zoals de voorbeelden uit de evaluatie aantonen. 

Daarnaast verhoogt ook de aanpak op verschillende niveaus, variërend tot lokaal over regionaal tot 

internationaal, de strategische slagkracht zoals hierboven beschreven.  Uit de onderzochte voorbeelden 

blijkt dat initiatieven genomen op regionaal en internationaal niveau vaak aansluiten bij en dus coherent 

zijn met de landenaanpak van de GSK WW-actoren.  Dit vergroot de kans dat de ToC gerealiseerd kan 

worden op een coherente en geïntegreerde manier. 

De multi-actor aanpak vertrekt vanuit de eigenheid en specificiteit van elke WW-actor.  Doordat de 

GSK-WW- actoren erin slagen om binnen de context van het GSK WW de individuele verschillen te 

overstijgen en de diversiteit aan te wenden om elkaars werking te versterken, is deze multi-actor 

benadering een goede aanpak gebleken. Andere internationale actoren en netwerken worden actief 

betrokken bij de realisatie van het GSK WW, waarbij enkele van deze externe actoren expliciet aangeven 

dat de samenwerking tussen de WW-actoren ook voor hen een toegevoegde waarde heeft. In de praktijk 

is er nog ruimte voor verbetering: om een multi-actorbenadering te doen slagen dienen er een aantal 

voorwaarden vervuld te zijn (zie volgend hoofdstuk ‘geleerde lessen’), niet enkel tussen de leden van het 

GSK WW onderling, maar ook in de samenwerking met en tussen lokale partners.  

Algemeen kunnen we stellen dat bovenvermelde karakteristieken van het GSK WW haar een uniek en 

eigen identiteit geven, in vergelijking met de andere geografische GSK’s. Deze vertrekken over het 

algemeen niet vanuit een gemeenschappelijke visie en motivatie en beschikken (meestal) niet over een 

gezamenlijke verandertheorie. Hun gemeenschappelijke strategische doelen blijven ook beperkt tot een 

land. 
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6.2 Realisaties in de context van het GSK WW (Effectiviteit) 
 

c. Effectiviteit van het GSK WW dient niet bekeken te worden per kernstrategie maar eerder in 

functie van waar en bij wie zich veranderingen voordoen in de invloeds- en interessesfeer van de 

ToC WW: 1/in België vb. bij Belgische beleidsmakers, 2/op regionaal/continentaal niveau vb. bij 

regionale partners, 3/op globaal niveau vb. bij internationale beleidsmakers en 4/ op landen en 

lokaal partnerniveau.  

Dit is een gevolg van de verwevenheid van de kernstrategieën, en het feit dat interventies op 

verschillende niveaus – van operationeel tot strategisch, of van lokaal tot internationaal – elkaar 

beïnvloeden en complementair versterken, zoals de onderzochte voorbeelden en gesprekken uit de 

evaluatie hebben aangetoond.  

d. De oprichting van een coördinatieplatform waaraan de negen GSK WW-actoren deelnemen 

binnen de context van het GSK WW is een essentiële factor voor het succes van het GSK WW.   

De opgezette overlegstructuur (met stuurgroep, continentale en andere synergiecellen) binnen de 

context van het GSK WW heeft een verbindend effect zodat informatie op een efficiënte en effectieve 

manier kan worden uitgewisseld tussen de actoren van het GSK WW. Op die manier stroomt informatie 

van het terrein, nodig om beleidsstandpunten te voeden en in te kunnen nemen, door naar het juiste 

interne overlegniveau en omgekeerd. De overlegstructuur zorgt ook voor een effectieve communicatie 

tussen de betrokken actoren, zowel op directie- als op programmaniveau. Daardoor vervult de 

overlegstructuur een niet te onderschatten katalysatorrol die overleg, de coördinatie en dynamiek 

tussen de negen actoren van het GSK WW versterkt.  De referent speelt daarbij ook een cruciale rol.   

Om dezelfde redenen waarom het GSK WW relevant is, heeft het GSK WW een invloed op de uitvoering 

van de individuele/collectieve programma’s van de negen betrokken actoren.  Zonder de 

overlegstructuur in het kader van het GSK WW zouden deze actoren veel meer individuele inspanningen 

moeten leveren om tot dezelfde resultaten te komen. Uit de evaluatie blijkt ook dat de GSK WW-actoren 

het betwijfelen of dezelfde resultaten zouden bekomen worden zonder het GSK WW, in elk geval zeker 

niet binnen dezelfde tijdsspanne en op dezelfde manier (volgens de leden van het GSK WW zelf).  Het 

GSK maakt wel degelijk een verschil op dit vlak.    

e. Coördinatie van diverse activiteiten, overleg en andere initiatieven tussen GSK WW-actoren en 

andere Belgische actoren maakten tussen 2017 en 2019 de verbinding tussen het GSK WW en 

andere Belgische actoren.  Dit heeft geleid tot meer zichtbaarheid voor het thema Waardig 

Werk, inbreng over WW op beleidsniveau, en meer inzicht over wat WW betekent en hoe dit in 

de eigen organisatie kan worden opgenomen.  Er blijven echter nog een aantal opportuniteiten 

voor de toekomst die kunnen bijdragen aan een kruisbestuiving of win-win relatie tussen deze 

actoren. 

In België overlegden en coördineerden WW-actoren tussen 2017 en 2019 onderling en met andere 

Belgische actoren, netwerken en platforms, op diverse manieren.  Binnen de context van het GSK België 

waar deelnemende actoren overleggen en uitwisselen over educatie-activiteiten binnen België, en waar 

ook verschillende WW-actoren aan deelnemen, zijn er raakvlakken waaraan zowel het GSK België als het 

GSK WW bijdragen. Echter, het GSK België is niet thematisch georganiseerd en herbergt een grote 
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diversiteit aan actoren, waardoor direct overleg en coördinatie van activiteiten tussen beide GSK’s 

minder voor de hand ligt.  

Via werkgroepen of direct werd er in de context van het GSK WW overlegd en uitgewisseld met DGD en 

andere ANG’s.  De dialoog met DGD is in toenemende mate tussen 2017 en 2019 versterkt; voorbeelden 

tonen aan dat de WW-actoren verschillende malen geconsulteerd werden over het thema Waardig 

Werk. Beide partijen erkennen dat deze dialoog nog verder kan worden uitgebouwd.  Het feit dat de 

politieke beleidscel van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking het thema WW niet hoog op de 

agenda heeft gezet de afgelopen jaren terwijl WW wel een prioritair beleidsthema is, heeft er jammer 

genoeg voor gezorgd dat bepaalde opportuniteiten onbenut zijn gebleven zoals de uitwerking van een 

strategische nota Waardig Werk en coördinatie en overleg binnen de context van een dergelijke nota. De 

positieve en constructieve dialoog tussen DGD en de GSK WW-actoren ten aanzien van het thema WW 

heeft de terughoudendheid van het kabinet enigszins gecompenseerd, hoewel beide partijen erkennen 

dat er zeker nog opportuniteiten voor overleg liggen. Het feit dat Waardig Werk recent opnieuw 

bevestigd werd als prioritair beleidsthema in het regeerakkoord van 30 september 2020 schept nieuwe 

kansen om hier alsnog vooruitgang te boeken. 

Dit is ook het geval voor wat betreft de Belgische actoren Enabel en BIO. Tussen 2017 en 2019 was er 

toenadering tussen de GSK WW-actoren en zowel Enabel als BIO, maar dit leidde nog niet concreet tot 

zichtbare resultaten.  

De gids WW en diverse vormingsmomenten in België, georganiseerd binnen de context van het GSK 

WW zijn praktisch en worden gewaardeerd door andere Belgische actoren (Enabel, DGD, de betrokken 

ANG’s) maar bevorderden niet per sé het overleg en samenwerking tussen de leden van het GSK WW en 

de andere ANG’s (wat ook niet de primaire bedoeling was).   Deze initiatieven kunnen zeker wel 

beschouwd worden als een stap voorwaarts om een verbinding te maken tussen het thema WW en 

andere actoren zoals ANG’s.   

Er bestaat echter geen systematische aanpak die het thema WW in België en op het terrein op een 

ruimere pluridisciplinaire manier benadert en die een win-win kan betekenen voor zowel de WW-

actoren van het GSK WW als voor de andere Belgische actoren (zonder er een belgo-belge oefening van 

te maken).  De geografische strategische dialogen zijn momenten waar ook GSK WW-actoren op 

uitgenodigd worden, maar de vraag is of dit de beste manier is om systematisch coördinatie van acties 

en overleg met andere ANG’s te realiseren.  Enerzijds mag het geen verplichte oefening zijn, anderzijds 

rijst de vraag hoe een thema als WW voor meer kruisbestuiving kan zorgen tussen WW-actoren en 

andere ANG’s, binnen de beperkingen van de huidige middelen en capaciteiten. Het antwoord op deze 

vraag en de aanpak om dit te bereiken kan ook verschillen, in functie van de vraag of een thema vanuit 

geografisch (omwille van de geografische GSK’s) dan wel vanuit een ander perspectief benaderd wordt 

vb. wat kan WW voor de organisatie van ANG’s zelf betekenen, of wat kan WW betekenen voor 

bijvoorbeeld informele werkers in programma’s die gericht zijn op het verbeteren van 

bestaanszekerheid?  

f. Op het terrein wordt de meeste synergie en complementariteit tussen de GSK WW-actoren 

gerealiseerd binnen de context van de (gemeenschappelijke) programma’s, maar er zijn ook 

voorbeelden van synergie en complementariteit te vinden die programma-overschrijdend zijn 

binnen de context van het GSK WW. 
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Uit de analyse van onderzochte voorbeelden op het terrein blijkt dat de (gemeenschappelijke) 

programma’s bijdragen aan de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling van het GSK WW en 

dus de ToC, en tegelijkertijd ook dat het werken binnen de context van het GSK WW een meerwaarde 

betekent voor de realisatie van deze programma’s. Men kan dus spreken van een kruisbestuiving in 

twee richtingen.   

GSK WW-actoren spelen hierbij meestal een actieve rol, als expert, netwerker, mediator of facilitator. 

Uit de evaluatie blijkt dat tussen 2017 en 2019 de coördinatie en overleg tussen de GSK WW- 

deelnemers onderling en met andere actoren op het terrein in toenemende mate is versterkt. Hoe 

effectief deze coördinatie en dit overleg zijn was tot nu toe nog maar in beperkte mate vast te stellen, 

omdat 1/beleidsbeïnvloedende processen nu eenmaal veel tijd vragen, 2/het eerste jaar van het 

programma voornamelijk nodig was om te komen tot goede afspraken en het bouwen aan een 

vertrouwensrelatie tussen de actoren, en 3/het nog te vroeg is om de effecten van capaciteitsversterking 

en synergetische netwerking na een goede drie jaar werking in de praktijk te zien (waaronder een 

opstartjaar).  Tussen 2017 en 2019 zijn evenwel veel stappen vooruitgezet en zijn er veel positieve 

evoluties merkbaar: uit de evaluatie blijkt dat op alle kernstrategieën wordt gewerkt. De transversale 

strategieën worden daarin vaak meegenomen. Dit blijkt duidelijk uit de vele voorbeelden die in deze 

evaluatie naar voor kwamen. 

g. De onderzochte voorbeelden in de evaluatie tonen aan dat lokale partners geleidelijk aan meer 

betrokken worden bij overleg, coördinatie en soms uitvoering van activiteiten in het kader van 

het realiseren van de gemeenschappelijke doelstelling van het GSK WW.  Dat dit af en toe 

complex is wordt in de praktijk duidelijk geïllustreerd door de soms grote diversiteit aan actoren 

met soms verschillende belangen en interesses die op verschillende niveaus (van lokaal tot 

globaal) met elkaar interageren. 

Lokale partners worden betrokken bij overleg en coördinatie in het kader van het realiseren van het GSK 

WW, maar vooral op een pragmatische manier: lokale partners worden betrokken in functie van de rol 

die ze binnen hun context spelen en in functie van de doelen die ze willen bereiken, samen met de 

actoren van het GSK WW. Soms is dit op niveau van het GSK zelf, soms op niveau van overleg en 

samenwerking met andere ANG’s inclusief binnen de geografische GSK’s en met andere Belgische 

actoren zoals ambassades op het terrein. Soms is dit grensoverschrijdend, soms heel lokaal. Lokale 

partners worden niet altijd tot weinig betrokken bij het intern overleg tussen GSK WW-actoren in België 

of op het terrein. De voorbeelden onderzocht tijdens de evaluatie tonen aan dat het GSK WW een 

toegevoegde waarde voor lokale partners heeft, op voorwaarde dat acties binnen het kader van het 

GSK WW vertrekken van wat er leeft op het terrein, en aansluiten bij de vragen op het terrein.  Voor 

zover dit kon geverifieerd worden is dit ook effectief het geval. 

h. Uit de evaluatie kan algemeen besloten worden dat er signalen van voortgang te merken zijn, die 

aantonen dat genomen initiatieven in het kader van de (gemeenschappelijke) programma’s 

effectief bijdragen aan de (gemeenschappelijke) doelstelling en subdoelstellingen van het GSK 

WW. Het is op dit moment echter nog niet mogelijk om de effectiviteit van de coördinatie en 

S&C activiteiten vanuit het perspectief van het GSK WW vast te stellen. Aangezien de 

kernstrategieën van de WW zich richten op o.a. capaciteitsversterking, een versterkte 

netwerking en beleidsbeïnvloeding, die enige tijd vragen voor resultaten zichtbaar zijn, zullen de 

effecten hiervan pas ten vroegste tegen het einde van het programma en in de loop van het 
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volgende programma echt zichtbaar worden. Dit geldt voor de drie continenten waar de 

(individuele) programma’s uitgevoerd worden. 

Het is belangrijk dat de vraag naar (meer) complementaire of synergetische samenwerking op niveau van 

de lokale partners ook gedragen wordt door de partners zelf of beter nog op vraag van de partners zelf 

gebeurt, en niet in de eerste plaats omdat de GSK WW-actoren binnen eenzelfde strategisch kader 

werken.  Dat betekent dat een sterkere coördinatie en samenwerking met partners in een land mee 

dient ingegeven te worden door de uitdagingen waarvoor men zich daar gesteld ziet en waarrond men 

denkt te kunnen werken, samen met de partners en andere actoren en in het kader van de gestelde 

prioriteiten.  Voortgaand op de voorbeelden lijkt het op dit moment op die manier te gebeuren en 

geleidelijk aan versterkt te worden, wat een positieve evolutie is.  

De vraag kan gesteld worden of de leden van het GSK WW in de toekomst misschien niet beter zouden 

opteren voor een sterkere concentratie in een beperkter aantal landen, zeker in Latijns-Amerika, 

teneinde de intensiteit van samenwerking te kunnen verhogen, en de beschikbare middelen meer te 

kunnen concentreren.  Deze piste werd niet verder onderzocht en is dus geen conclusie van de evaluatie. 

Een sterkere concentratie van gemeenschappelijke partners die de samenwerking tussen WW-actoren in 

theorie zou kunnen vergemakkelijken lijkt op het eerste zicht niet wenselijk.  De eigenheid en 

specificiteit van de WW-actoren laten net toe een interessante lokale dynamiek op gang te brengen 

waarvan de verschillende WW-actoren en lokale partners kunnen profiteren. Meer gemeenschappelijke 

partners zou dit misschien in het gedrang kunnen brengen, hoewel dit niet onderzocht werd. Het 

tegendeel zou dus misschien ook waar kunnen zijn, indien men voldoende waakt over de eigenheid en 

specificiteit van elke WW-actor.   

Zonder het GSK WW en de multi-stakeholderbenadering zouden de actoren van het GSK WW meer 

individuele inspanningen moeten leveren om tot dezelfde resultaten te komen. Uit de evaluatie blijkt 

dat de leden van het GSK WW het betwijfelen of dezelfde resultaten zouden bekomen worden zonder 

het GSK WW, in elk geval zeker niet binnen dezelfde tijdsspanne en op dezelfde manier. In Afrika zijn 

complementaire acties vandaag beter gestructureerd, strategisch beter georganiseerd en hebben ze een 

bredere reikwijdte gekregen die het mogelijk maakt om verschillende aspecten van WW effectiever te 

bevorderen.  Il n’y a pas d’élément particulier permettant de mettre en évidence des différences 

significatives dans la manière dont les acteurs du CSC TD interviennent dans les pays partenaires et non 

partenaires de la coopération belge. Seuls quelques éléments factuels peuvent être mentionnés : le 

volume d’intervention très faible dans les pays non-partenaires, la possibilité plus fréquente de 

concertation/consultation avec les CSC géographiques et ou les membres dans les postes, dans les pays 

partenaires. In Latijns-Amerika en Azië blijken initiatieven tussen gemeenschappelijke programma’s of 

over programma’s heen relevant want deze sluiten aan bij de vooropgestelde kernstrategieën van het 

GSK WW, en hebben deze ook een directe invloed op de capaciteiten van partners, naast een te 

verwachten impact op nationaal en internationaal beleidsniveau op langere termijn.   

 

i. De realisatie van het GSK WW wordt bevorderd door de coördinatie van activiteiten en overleg 

met externe (nationale en internationale) actoren.  Omgekeerd draagt dit ook bij aan het 

realiseren van doelstellingen van sommige van de deze externe actoren, zoals blijkt uit de 

evaluatie. 
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Zelfs al treedt er soms slechts één van de GSK WW-actoren op de voorgrond bij een initiatief, dit gebeurt 

telkens binnen een ruimer WW-kader in België en daarbuiten, in overleg met andere GSK WW-actoren, 

gezien het belang van de thema’s en de actieve rol die vaak door deze actoren opgenomen wordt.  

Hieruit kunnen we afleiden dat het GSK WW erin slaagt om individuele verschillen tussen WW-actoren 

ondergeschikt te maken aan het collectieve belang om voor de groep WW-actoren op te treden, waar dit 

relevant wordt geacht.  

 

j. Het collectief leertraject heeft het thema klimaat en milieu sterker op de collectieve agenda van 

de GSK WW- actoren gezet.  Concrete resultaten op partnerniveau zijn er vooralsnog niet.  

 

Het collectief leertraject heeft wel toegelaten om principes te formuleren die de WW-actoren kunnen 

helpen bij het in praktijk brengen van rechtvaardige transitie. Met deze principes, aangereikt door de 

verschillende organisaties met ervaring op het terrein, zullen de leden van het platform Waardig Werk 

nu de dialoog moeten aangaan met de respectievelijke partners in het Zuiden om samen een stem te 

laten horen in het debat.  Tegelijk dient er ook over gewaakt te worden dat deze dialoog aansluit bij de 

realiteit en vragen van de partners op het terrein, zodat er niet het gevoel ontstaat bij partners om iets 

opgedrongen te krijgen waar ze zich niet in kunnen vinden.  

k. Behalve het collectieve leertraject is collectief leren het meest effectief wanneer het door de 

actoren van het GSK WW zelf op de agenda wordt gezet, zonder dat het altijd als dusdanig wordt 

benoemd. 

 

Uit de evaluatie blijkt dat er op informele manier continu geleerd wordt binnen het GSK WW, tijdens 

bijeenkomsten van het CPWW, tijdens continentale en andere interne werkgroepen, tijdens het 

coördineren en opvolgen van activiteiten in het kader van het GSK WW, in België en daarbuiten.  Deze 

vormen van leren zijn vaak nog operationeel, weinig strategisch en blijven nog redelijk oppervlakkig 

beperkt tot uitwisseling van ervaringen zonder bijkomende analyse om te reflecteren over hoe deze 

kennis bijvoorbeeld naar het eigen programma kan vertaald worden, of wat de betekenis hiervan kan 

zijn voor het GSK WW.  Daardoor blijft het collectief leren en uitwisselen binnen de werkgroepen soms 

nog oppervlakkig.  Tenslotte ontbreken volgens de leden van het GSK WW ook nog de tools die collectief 

leren kunnen helpen ondersteunen. 

l. Er werden geen voorbeelden gevonden dat gendermainstreaming als transversale strategie op 

een geïntegreerde manier binnen de kernstrategieën wordt uitgevoerd. 

Gendermainstreaming is een transversale strategie in het GSK Waardig Werk, dat doorheen de 

kernstrategieën op alle niveaus in praktijk dient te worden gebracht.  Verschillende GSK WW-actoren 

hebben heel wat kennis en expertise op vlak van gender en gender mainstreaming opgebouwd binnen 

de uitvoering van hun programma’s.  Er bestaat dus een goede basis om hier diepgaander over te leren 

met en van elkaar, en om te kijken wat werkt, wat niet, en wat nog beter kan gedaan worden om gender 

mainstreaming verder te realiseren binnen de DGD-programma’s in het kader van het GSK WW.  Vaak 

werd er tijdens de evaluatie gezegd dat men dit niet nodig vindt, omdat de “kennis rond gender 

voldoende aanwezig is bij de leden van het GSK WW”.   Op basis hiervan kunnen we niet besluiten of 

gendermainstreaming ook werkelijk voldoende gebeurt binnen de context van het GSK WW.   
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6.3 Coherentie 
 

m. Het GSK WW laat toe dat de leden van het GSK WW op verschillende niveaus kunnen werken: op 

lokaal/nationaal, regionaal/continentaal en internationaal vlak.  Dat verhoogt de coherentie 

tussen de regionale en landenbenaderingen in het GSK WW. 

 

Het GSK WW maakt niet expliciet een onderscheid tussen een regionale benadering en een 

landenbenadering, en beschrijft ook niet hoe deze op elkaar inwerken of hoe deze elkaar versterken of 

ondersteunen. Uit de voorbeelden die tijdens de evaluatie naar boven kwamen, en op basis van de twee 

tussentijdse termevaluaties van de gemeenschappelijke programma’s, kunnen we deze coherentie wel 

afleiden. Het bestaan van internationale referentiekaders waarbinnen het GSK WW zich situeert, en die 

soms (niet altijd) vertaald zijn naar het nationale niveau, helpt de coherentie ook te bewaken tussen de 

regionale en landenbenaderingen in het GSK WW.   

n. Coherentie tussen het GSK WW en de (gemeenschappelijke) programma’s van de negen 

betrokken actoren vinden we terug op vlak van de doelstellingen, de kernstrategieën, de 

opportuniteiten voor synergie en complementariteit en de verandertheorie van het GSK WW. 

In het GSK WW zijn die opportuniteiten samengebracht die via synergie en complementariteit tijdens de 

uitvoering van de DGD-programma’s kunnen leiden tot een sterkere samenwerking tussen de GSK WW- 

actoren onderling en met andere actoren, en zodoende ook tot de realisatie van de subdoelstellingen en 

de strategische doelstelling van het GSK WW.  De gemeenschappelijke programma’s verwijzen voor wat 

betreft de doelstellingen ook naar het GSK WW, en zijn rond dezelfde ToC als die van het GSK WW 

opgebouwd.  In die zin is er coherentie tussen de doelstellingen van het GSK WW en de 

individuele/collectieve programma’s van de negen betrokken actoren.    

De voorbeelden in het rapport tonen aan dat er in samenwerking met lokale partners en andere actoren 

al een aantal opportuniteiten voor synergie en complementariteiten in de praktijk werden gebracht tot 

nu toe, op het terrein maar ook elders op andere niveaus.  De resultaten van de evaluatie kunnen 

uiteraard niet geëxtrapoleerd worden naar alle landen, maar illustreren wel dat het niet altijd evident is 

om te komen tot synergie en complementariteiten op lokaal vlak, waar soms een veelheid aan lokale 

actoren, en dus ook verschillende belangen en interesses bij betrokken zijn. 

o. Op basis van de evaluatie kan niet besloten worden of er sprake is van coherentie tussen het GSK 

WW en de WW-strategie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

Op een algemeen niveau kunnen we stellen dat het GSK WW coherent is met de wet van maart 2013 

inzake ontwikkelingssamenwerking.  Zowel deze wet als de realisatie van het GSK WW passen binnen 

de uitvoering van de Agenda 2030.   In de praktijk echter kunnen we via deze evaluatie niet besluiten of 

er sprake is van coherentie tussen het GSK WW en de WW-strategie van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking als deze strategie niet formeel bestaat.  Algemeen zijn er wel enkele 

initiatieven in België geweest die kunnen bijdragen tot meer coherentie tussen het GSK WW en het 

beleid rond Waardig Werk zoals de resolutie over sociale bescherming (201677), of de kadernota over 
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 Ref. Resolutie betreffende de opname en de verankering van het recht op sociale bescherming in het Belgisch internationaal 
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sociale bescherming (DGD, 2019)  die naar aanleiding van de Conferentie over Sociale Bescherming eind 

2019 verspreid werd, of de toezeggingen die de Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De 

Croo recentelijk deed in de Kamer in het licht van de strijd tegen Covid-19.  Dit zijn lovenswaardige 

initiatieven maar niet structureel ingebed in de algemene beleidsnota’s inzake Internationale 

Ontwikkeling van de Minister waar Waardig Werk noch sociale bescherming als strategie of prioriteit 

vermeld worden78 (in tegenstelling tot de Wet van de Ontwikkelingssamenwerking, 2013). 

p. Het is niet duidelijk in hoeverre er coherentie bestaat tussen de benadering van Waardig Werk 

en andere thema’s en sectoren binnen het landschap van ontwikkelingssamenwerking, in België 

en op het terrein.  

Het thematische GSK Waardig Werk laat in tegenstelling tot een meer geografische benadering toe dat 

er makkelijker op een coherente manier rond een thema kan gewerkt worden, vooral beleidsmatig en op 

strategisch niveau.  Zowel voor andere ANG’s op het terrein die werken rond andere thema’s maar waar 

Waardig Werk transversaal belangrijk is, als voor de GSK WW- actoren die werken via een multi-

stakeholderbenadering waar men WW ook op een geïntegreerde manier met andere thema’s wil 

realiseren (ref. SDGs), is overleg tussen beide actoren relevant.  Tot nu toe is dit echter vrij beperkt 

gebleven (zie ook onder relevantie), maar dit wordt ook niet verplicht gesteld door het huidige wettelijke 

kader. Wanneer men echter uitgaat van een pluridisciplinaire en systeemgerichte manier van werken om 

veranderingen in de maatschappij te kunnen verwezenlijken, lijkt een coherente aanpak, of toch 

minstens een regelmatige uitwisseling van relevante kennis, ervaringen en informatie van belang te zijn 

tussen GSK WW- en andere actoren die Waardig Werk eerder transversaal benaderen.   

 

6.4 Efficiëntie 
 

De kwaliteit en de dynamiek van het GSK WW worden erkend door de grote meerderheid van de 

belanghebbenden: de leden van het platform op de eerste plaats, hun partnerorganisaties, Federaties, 

andere ANG’s, internationale actoren, DGD en andere Belgische overheidsorganisaties binnen de sector 

Internationale Samenwerking die tot op heden te maken hebben gekregen met het platform. 

 

Intern werden de doeltreffendheid en de relevantie van het werk van de referentenorganisatie 

herhaaldelijk benadrukt, waarbij de nadruk werd gelegd op de participatieve aanpak die deze hanteert. 

Dit heeft het mogelijk gemaakt om de bijdragen en inspanningen van de verschillende actoren van het 

platform op een zeer positieve manier te stimuleren, wat op zich al een even onmisbare bijdrage is aan 

het bereiken van een goede efficiëntie van het GSK WW.  

 

De invloedssfeer van het GSK WW buiten de directe omgeving van de betrokken actoren is ook vaak 

benadrukt en geconcretiseerd in gemeenschappelijke standpunten op internationaal niveau (UEMOA, 

IAO, SOLIDAR, enz.), in de realisatie van activiteiten gericht op een groot en gediversifieerd publiek van 

de Belgische samenwerking en daarbuiten (conferentie over sociale bescherming), in de stimulering van 
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acties op internationaal niveau (conferentie over de onderlinge maatschappij van de 21ste eeuw met het 

AIM), enz.  

 

Het enige voorbehoud dat soms door bepaalde actoren wordt gemaakt, is dat het GSK WW meer 

betrokken zou kunnen zijn bij de geografische GSK’s, om beter te kunnen reageren op verzoeken om 

ondersteuning bij opleiding, informatie en advies op het gebied van WW. 

  

Gezien de beperkte specifieke financiële middelen die zijn toegewezen aan de uitvoering en monitoring 

van het GSK WW (0,3 VTE), en rekening houdend met bovenstaande, is de evaluatie van mening dat het 

GSK WW een zeer hoog niveau van efficiëntie heeft. Dit geldt des te meer als rekening wordt gehouden 

met de middelen die de actoren zelf inzetten voor de uitvoering van het overleg, de samenwerking en de 

synergieën die tot stand zijn gebracht. De steun van de eigen koepel- en nationale organisaties waarvan 

de GSK WW- actoren deel uitmaken, verhoogt de efficiëntie van het GSK WW nog verder. 

 

 

6.5 Covid-19 
 

De Covid-pandemie heeft alle actoren van het GSK WW gedwongen om het werk op een of andere 

manier op korte termijn te herzien en te herschikken.  Op middellange termijn zullen de 

Ontwikkelingsagenda 2030 en de Agenda Waardig Werk de komende jaren alleen maar relevanter 

worden om de Covid-crisis te bestrijden.  Dat betekent dat de grote strategische lijnen van het GSK WW 

waarschijnlijk niet zullen veranderen, maar bepaalde accenten wel sterker kunnen worden gelegd zoals 

sociale bescherming voor iedereen; de sociale dialoog als instrument maar ook als doelstelling; veiligheid 

en preventie op het werk was al belangrijk, maar in het licht van de Covid-crisis zal dit nog meer worden.  

Hier ligt een rol weggelegd voor het GSK WW, zoals uit de evaluatie is gebleken.  
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7  Geleerde lessen t.a.v. het GSK WW 
 

7.1 Sterke punten, succesfactoren en randvoorwaarden 
Uit de evaluatie konden de evaluatoren een aantal lessen afleiden die bijdragen aan het succes van het 

GSK Waardig Werk.  Deze worden hieronder opgenomen en bouwen voort op de conclusies uit vorig 

hoofdstuk.  Een belangrijke kanttekening is dat wat werkt voor het thematische GSK WW niet per sé 

werkt voor een eventueel ander, toekomstig thematisch GSK WW. De geleerde lessen hebben dan ook 

enkel betrekking op het GSK WW en kunnen niet zomaar geprojecteerd worden naar een ander 

thematisch GSK. 

a. Het feit dat de meeste GSK WW actoren elkaar al kenden voor het bestaan van het GSK WW, en 

dat de betrokken WW- actoren zelf, gemotiveerd en samen voor het thema Waardig Werk 

hebben gekozen binnen het kader van een GSK bevordert het samenwerken aan een 

gemeenschappelijk thema, daarbij vertrekkend vanuit een gemeenschappelijke visie. Er kan – 

zeker op internationaal en strategisch niveau – een grotere impact bereikt worden door de 

krachten te bundelen. De evaluatie heeft dit via onderzochte voorbeelden en aangevuld met 

gesprekken met diverse actoren duidelijk aangetoond. 

 

b. Het werken aan één enkele gemeenschappelijke doelstelling vanuit een globaal perspectief, 

gevisualiseerd via de verandertheorie (ToC) en geënt op internationale referentiekaders, met 

behoud van de eigenheid en specificiteit van elke actor laat gemakkelijker toe dat acties, op het 

terrein genomen samen met lokale partners, op een meer coherente manier verbonden kunnen 

worden aan strategieën op regionaal of internationaal niveau.  Dat is geen eenvoudige oefening 

maar het GSK WW toont aan dat dit mogelijk is. 

 

c. Naast bovenstaande punten, wordt het succes van de samenwerking tussen de GSK WW-

actoren ook bepaald door een combinatie van factoren die elkaar beïnvloeden en versterken 

(zowel positief als negatief):  een sterke referentenorganisatie,  een goed uitgedachte 

overlegstructuur, het feit dat er voldoende intern vertrouwen is om voor de groep WW deel te 

nemen aan bepaalde initiatieven, een goede verstandhouding en dialoog met externe actoren, 

het werken via een multi-actorbenadering en dit over grenzen heen (van lokaal tot regionaal tot 

op globaal niveau) zijn allemaal factoren die de impact van het GSK WW beïnvloeden, zowel bij 

partners op het terrein als op beleidsniveau (kortom op alle niveaus). 

 

d. Tenslotte is ook het feit dat het GSK WW een relatief kleine groep WW-actoren bevat een sterk 

punt: een kleine groep verhoogt, in tegenstelling tot een grote groep deelnemende actoren, de 

wendbaarheid van het GSK WW.   

In feite komt bovenstaande neer op één boodschap: het is niet één of twee maar een samenspel van een 

aantal kritische factoren, die de mate waarin het thematische GSK WW succesvol is, bepaalt.79 
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7.2 Aandachtspunten en opportuniteiten 

 
Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het huidige fragiele evenwicht dat moet worden 

bewaard tussen de capaciteiten ingezet bij de realisatie van het GSK WW en meerdere andere eisen en 

verzoeken van verschillende andere actoren: er staat veel op het spel, zowel binnen de niet-

gouvernementele en gouvernementele samenwerking, als op regionaal en internationaal niveau. De 

huidige crisis van de COVID-19-pandemie zal waarschijnlijk het belang van de interventies in kwesties die 

verband houden met de vier pijlers van Waardig Werk nog meer benadrukken.  Om dit evenwicht te 

bewaren, zijn de aandachtspunten voor de toekomst divers: het beheren van de ingezette middelen in 

termen van tijd nodig voor dialoog en overleg, de ongelijkheid van middelen en mogelijkheden die de 

actoren kunnen investeren in de implementatie van het GSK WW moet beter zichtbaar worden gemaakt 

en indien mogelijk beperkt om de risico's van onevenwichtigheid in de basis van de samenwerking tussen 

de actoren te beperken; de verzoeken van de andere actoren moeten worden beperkte en op een 

efficiënte manier worden ingevuld. 

 

Dit zoeken naar een evenwicht tussen de beschikbare middelen en het selecteren van waar men met het 

GSK WW op wil inzetten  moet het mogelijk maken om rekening te houden met enkele punten die nog 

kunnen worden versterkt, met name: 1/ de ontwikkeling van een meer strategische benadering van de 

doelstellingen die prioritair binnen de continentale werkgroepen moeten worden nagestreefd, 2/ de 

ontwikkeling van uitwisselingen op het terrein met andere actoren binnen de sector, maar met het oog 

op een win-winsituatie, 3/ het in aanmerking nemen van extra transversale doelstellingen die in de 

programma's moeten worden ontwikkeld en die een gemeenschappelijk antwoord op bepaalde 

verzoeken mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van publicaties en acties rond 

belangenbehartiging. 

Er moet aandacht worden besteed aan het evenwicht tussen het streven naar meer overleg, 

complementariteit en synergie enerzijds en het belang van het specifieke karakter en de autonomie van 

de verschillende actoren anderzijds.    

De toegevoegde waarde van de synergieën en complementariteiten die uit het GSK WW naar voren zijn 

gekomen, vloeit voort uit het pragmatische karakter van de tenuitvoerlegging ervan: naast een 

geformatteerde, kwantitatieve en geformaliseerde aanpak zijn de meest relevante ervaringen met 

synergie en complementariteit het resultaat van concrete praktijken en antwoorden op concrete 

behoeften en verwachtingen van de partners op het terrein. Aandacht op dit niveau is ongetwijfeld 

essentieel om het risico te vermijden dat dit streven naar coördinatie, synergie en complementariteit 

niet beperkt blijft tot een antwoord op de vereisten die op Belgisch niveau zijn geformuleerd, maar 

beantwoordt aan de reële behoeften van de lokale partners van de GSK WW-actoren en die dus ook 

volledig door hen worden geabsorbeerd. 

 

De uitvoering van de gezamenlijke programma's in het nieuwe GSK-kader is in 2017 overhaast van start 

gegaan. Hiermee rekening is houdend dient er bijzondere aandacht te worden besteed aan het 

versterken van een methodologische coördinatie tussen de programma's om hun doeltreffendheid te 
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consolideren, met name door voldoende middelen en tijd te investeren in deze grotere 

methodologische coherentie van de programma's als bijdrage aan een nog grotere efficiëntie van het 

GSK WW. 

 

7.3  Randvoorwaarden80 
Randvoorwaarden die het succes van het thematische GSK WW bepalen, zijn in de eerste plaats terug te 

brengen tot de mate waarin een aantal van de sterke punten ook werkelijk in de praktijk worden 

gebracht: 

a. Het uitwerken van een gemeenschappelijke strategie en een strategisch kader is één ding, het in 

de praktijk brengen een ander.  Het is dan ook belangrijk dat deze strategie haalbaar en 

realistisch is, en er de nodige middelen tegenover staan om deze waar te kunnen maken. Dat is 

een randvoorwaarde en tegelijk ook een bezorgdheid van de GSK WW-actoren.  Het GSK WW is 

geen programma, heeft geen secretariaat maar enkel een coördinerende functie, en heeft geen 

eigen middelen buiten de (gemeenschappelijke) programma’s.  Deze voldoen min of meer zolang 

de activiteiten binnen het GSK WW terug te brengen zijn tot wat gepland werd in deze 

programma’s, of voor zover de GSK WW-actoren hier zelf bijkomende middelen voor kunnen 

mobiliseren.  Voor activiteiten over de programma’s heen die niet voorzien zijn in de 

(gemeenschappelijke) programma’s en soms in functie van bepaalde ad hoc opportuniteiten of 

vragen worden uitgevoerd, zijn er geen structurele middelen voorzien. Wanneer men 

bijvoorbeeld in de toekomst zou willen komen tot meer systematisch overleg met andere 

Belgische actoren zoals Enabel, BIO of andere ANG’s, dan dienen daar ook de middelen en 

capaciteiten tegenover te staan. Zo niet, dan blijven deze mogelijke opportuniteiten voor 

complementariteit en synergie waarschijnlijk in grote mate dode letter, of gebeuren ze ten koste 

van andere activiteiten.  

 

b. Een andere randvoorwaarde is een referentenorganisatie die haar werk in het kader van het 

GSK op een professionele manier uitvoert, met respect voor de rol en verantwoordelijkheid 

die een referente organisatie heeft. Aan deze voorwaarde wordt voldaan binnen het GSK WW. 

Een kanttekening hierbij is dat niet enkel de referent maar bij uitbreiding alle leden een 

inspanning moeten leveren om het GSK WW te doen werken.  

 

Alle bevraagde leden zijn het unaniem eens dat WSM als referentenorganisatie haar rol zeer 

professioneel vervult. Wat daarbij helpt zijn de subsidies van 0,3 VTE van de overheid die via de 

Federaties voor de betrokken referente organisatie voorzien zijn om de extra werklast te 

compenseren, hoewel dit slechts zeer gedeeltelijk het geval is. In de praktijk blijkt 0,3 VTE voor 

het coördineren van het CPWW en het GSK WW een erg beperkte compensatie: de werklast is 

vaak veel hoger dan twee dagen per week.  

 

c. Eerst leren stappen vooraleer samen een marathon te lopen is ook een belangrijke 

randvoorwaarde: het is belangrijk om elkaar beter te leren kennen en een vertrouwensrelatie 

op te bouwen, en in het verlengde hiervan is het essentieel dat er duidelijke afspraken dienen 
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 Zie vorige voetnoot. 



 

64 
 

gemaakt te worden hoe er met elkaar zal worden gewerkt.  Binnen het GSK WW heeft men 

zoals eerder beschreven referentietermen uitgewerkt voor de verschillende interne 

werkgroepen.  De opstart hiervan nam een groot deel van het eerste jaar van de DGD-

programma-uitvoering in beslag, inclusief het maken van goede afspraken over het 

programmabeheer, over de manier van samenwerking, communicatie, informatie-uitwisseling 

enzovoort. 

 

d. De grootte van de groep actoren, die deelnemen aan een (thematisch) GSK, is naast een sterk 

punt ook een randvoorwaarde voor succes.  Een te grote groep beperkt de slagkracht en de 

wendbaarheid van de groep actoren.  

 

e. Tenslotte is een belangrijke voorwaarde voor succes ook dat er openheid bestaat en respect 

voor elkaars eigenheid, identiteit, autonomie, diversiteit en dat men kan werken volgens het 

principe “eenheid binnen de diversiteit”, zoals het GSK WW op verschillende manieren 

illustreert via bijvoorbeeld de visie, het bestaan van een gezamenlijke Verandertheorie, het 

collectief optreden indien relevant, het samen organiseren van initiatieven, enzovoort. 
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8 Aanbevelingen 
 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de specifieke kenmerken van het GSK WW belicht en een aantal 

conclusies en opportuniteiten voor de toekomst geïdentificeerd. Op basis hiervan werden volgende 

aanbevelingen geformuleerd: 

 

8.1  Aanbevelingen gericht aan de actoren van het GSK WW 
 

1. Er wordt aanbevolen om de tijd die de GSK WW-actoren kunnen besteden aan de 

realisatie van het GSK WW zoveel mogelijk te optimaliseren om een zo gelijk en breed 

mogelijke participatie van alle GSK WW-actoren mogelijk te maken.  
 

De verschillende GSK WW- actoren en hun lokale partners beschikken over ongelijke middelen 

(financieel, menselijk, erkenning) om te investeren in dit coördinatie-instrument. Het is aan te 

bevelen om een zo rechtvaardig mogelijke deelname van iedereen te garanderen. Om het 

beste evenwicht te bereiken tussen de geïnvesteerde middelen en de concrete voordelen van 

synergieën, complementariteit en collectief leren voor alle betrokkenen, wordt aanbevolen de 

processen waar mogelijk te vereenvoudigen en te verlichten (bijvoorbeeld om te voorkomen 

dat hetzelfde onderwerp op twee verschillende plaatsen of binnen verschillende subgroepen 

wordt behandeld), om teveel vergadertijd te vermijden en om de permanente uitwisseling van 

informatie te bevorderen teneinde een brede participatie en een goed gemeenschappelijk 

kennisniveau te garanderen.    

 

2. Activiteiten in het kader van het GSK WW kunnen meer zichtbaar worden gemaakt 

teneinde de toegevoegde waarde van het GSK WW beter te kunnen tonen en op te 

volgen, en de gemeenschappelijke externe communicatie rond gezamenlijke 

standpuntinnames en andere interventies verder te versterken. 

 

Uit de evaluatie bleek dat er de voorbije periode verschillende verzoeken waren voor 

interventies gericht aan de actoren van het GSK WW, naast de belangrijke functie van overleg en 

coördinatie in het kader van het GSK WW. Het is daarom aanbevolen om, naast de tijd die men 

in overleg en coördinatie steekt, ook de operationalisering van die interventies die binnen de 

context van het GSK WW vallen meer zichtbaar in kaart te brengen, zonder dat dit te veel een 

extra administratieve belasting vormt.  Dit heeft verschillende voordelen: 

 

o Het laat achteraf toe om gemakkelijker de toegevoegde waarde van het GSK WW en de 

realisaties die expliciet binnen de context van het GSK WW vallen op te volgen en meer 

zichtbaar te maken. Dit is belangrijk om te kunnen tonen dat de geïnvesteerde tijd en 

middelen in het GSK WW waarde toevoegen aan de (gemeenschappelijke) programma’s van 

de GSK WW- en andere actoren, en om een eventuele vraag tot verhoging van middelen in 
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de context van het GSK te kunnen verantwoorden. Dit is uiteraard niet voor alle interventies 

mogelijk. Het gaat vooral om die interventies die programma-en vaak landen overschrijdend 

zijn en moeilijk te realiseren zonder het bestaan van de multi-actorenaanpak binnen de 

context van het GSK WW, en om interventies ter ondersteuning van andere dan de GSK WW-

actoren.  

 

o Wanneer gezorgd wordt om de effecten van het GSK WW beter tot hun recht te laten 

komen, wordt tegelijk ook mogelijk gemaakt dat de gemeenschappelijke externe 

communicatie rond standpunten, beleidsbeïnvloeding en interventies die in dit kader 

gezamenlijk worden uitgevoerd, verder wordt versterkt. Er kunnen verschillende concrete 

maatregelen worden geïnitieerd en/of uitgebreid: partners van de GSK WW-actoren kunnen 

uitgenodigd worden om bepaalde gemeenschappelijke standpunten op grotere schaal te 

laten verspreiden; een website kan ontwikkeld worden die gewijd is aan het GSK WW om 

gemeenschappelijke aanpakken of standpunten meer zichtbaar te maken; 

gemeenschappelijke aanpakken kunnen nagestreefd worden terwijl tegelijkertijd de eigen 

specificiteit van elke actor benadrukt wordt. 

 

3. Het verdient aanbeveling om de multi-stakeholder benadering verder uit te bouwen 

en strategisch te versterken op een zo coherent mogelijke wijze. 
 

De multi-stakeholderbenadering is een van de sterktes van het GSK WW. Het is dan ook 

belangrijk hier attent op te zijn en deze te blijven versterken. Het zou interessant zijn om verder 

te onderzoeken hoe deze benadering nog versterkt kan worden binnen en tussen niveaus (van 

lokaal tot globaal, van operationeel tot strategisch en vice versa). Bijvoorbeeld op vlak van 

landen – en partnerkeuze: is de beste strategie om in veel landen aanwezig te zijn met maar 1 

GSK WW-actor en waarom dan, of is de strategie (binnen de context van het GSK WW) meer 

effectief wanneer er minstens 2 GSK WW-actoren binnen één land werkzaam zijn, en waarom 

dan?  Dienen landen of partners meer gekozen te worden in functie van een specifieke invloed 

die ze in de regionale of internationale aanpak kunnen inbrengen, enzovoort. 

 

Verder verdient het aanbeveling om binnen het GSK WW te beschrijven hoe de coherentie 

tussen de verschillende WW-benaderingen op de diverse niveaus bewaakt en verder versterkt 

kan worden, aangezien dit nu niet expliciet beschreven staat in het GSK WW: hoe kan worden 

gezorgd voor de beste interactie tussen de verschillende werkgroepen van het platform, tussen 

de thematische subgroepen en de continentale groepen, hoe kan worden gezorgd voor een 

grotere informatiestroom tussen de verschillende partners, enz.? 
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4. De verandertheorie (ToC) die het GSK WW visualiseert kan nog verder versterkt 

worden met een narratief, waarbij onderliggende aannames best dienen 

geëxpliciteerd te worden.  

 

De huidige ToC bevat veel afkortingen en verwijzingen naar andere documenten. De 

‘leesbaarheid’ van het ToC kan verbeterd worden door een samenvattende korte narratief toe 

te voegen en niet enkel te verwijzen naar de (gemeenschappelijke) programma’s en regionale 

contextanalyses. Deze narratief kan de verbinding tussen de gevisualiseerde ToC en het GSK WW 

versterken en ook gebruikt worden als hulpmiddel om externe actoren uit te leggen hoe de GSK 

WW-actoren binnen de context van het GSK WW met elkaar samenwerken. Deze kan ook de 

basisstrategieën waarnaar in het GSK WW wordt verwezen beter uitleggen of illustreren. 

 

Het is ook aanbevolen om de onderliggende aannames die horen bij de verandertheorie verder 

uit te werken.  Het is waar dat de Agenda Waardig Werk waarop de visie, de (sub)doelstellingen 

en de strategieën van het GSK WW geënt zijn, een beproefde strategie zijn, maar de vertaling 

daarvan naar het GSK WW binnen de Belgische regelgeving en de Belgische sector van 

ontwikkelingssamenwerking kan een aantal specifieke aannames inhouden die best expliciet 

worden gemaakt. 

 

5. Collectief leren kan meer systematisch en meer diepgaand ingebouwd worden in de 

bestaande overlegstructuur van het GSK WW, om GSK WW-actoren en hun partners 

meer toe te laten om gebruik te maken van bestaande expertise en ervaringen. 

 

Het collectieve leren tussen de GSK WW-actoren onderling en samen met (lokale) partners zou 

niet enkel beperkt moeten blijven tot uitwisseling (binnen het collectief leertraject) rond 

milieu en rechtvaardige transitie, waar ook nagedacht is over verder te nemen acties na afloop 

van het leertraject. Af en toe de tijd nemen om binnen de bestaande overlegstructuur van het 

GSK WW iets meer diepgaand te reflecteren over een thema of specifieke kennis en ervaringen 

vb. rond gender laat toe dat ervaringsuitwisseling die nu al gebeurt niet oppervlakkig blijft maar 

ook analyse mogelijk maakt, met eventuele inzichten tot gevolg die kunnen leiden tot specifieke 

acties of bijsturingen. 

 

In het verlengde hiervan wordt aanbevolen om gender sterker te integreren als transversale 

strategie in de kernstrategieën, door dit een meer prominente plaats te geven op de collectieve 

leer-agenda van de WW-actoren. Dit laat toe dat er nog beter kan geleerd worden van 

bestaande aanpakken en dat goede praktijken kunnen geïdentificeerd en – rekening houdend 

met de context- gerepliceerd worden. 
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6. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken hoe de (strategische) samenwerking met 

lokale partners en andere actoren kan versterkt worden ter ondersteuning van het 

behalen van de vooropgestelde doelen van het GSK WW en die van andere actoren 

binnen het landschap van ontwikkelingssamenwerking (en daarbuiten). 

Hoewel dit een aanbeveling is die gericht is aan de actoren van het GSK WW, is deze ook breder 

bedoeld en niet enkel beperkt tot het thema Waardig Werk: elke actor binnen de sector 

ontwikkelingssamenwerking heeft in deze een actieve rol te spelen en verantwoordelijkheid te 

nemen om veranderingen binnen de maatschappij tot stand te helpen brengen die de eigen 

werking en doelen overstijgen.   

In het kader van het GSK WW en om nog verder te gaan dan de Belgische dimensie van het GSK 

WW, wordt aanbevolen om de betrokkenheid van de lokale partners bij de reflectie, de 

ontwikkeling en de uitvoering van de gemeenschappelijke strategie van het GSK WW verder te 

verdiepen.  Samen met de partners kan nog meer worden nagedacht over hoe mogelijke 

samenwerking in de context van het GSK WW nog verder kan worden gestimuleerd. Zo is 

bijvoorbeeld een sterkere participatie aan het ontwikkelen en de voorbereiding van de nieuwe 

versie 2022-2026 van het GSK WW en de programma's die daarvan deel zullen uitmaken, 

ongetwijfeld een kans die best dient te worden aangegrepen. 

Om tegemoet te komen aan vragen van andere actoren, daarbij ook rekening houdend met het 

feit dat deze verder gaan dan het wettelijke kader waarbinnen het GSK WW opereert en dat 

bovendien de middelen waarover de actoren beschikken beperkt zijn, beveelt de evaluatie een 

alternatief aan: 

- Indien extra financiële en personele middelen beschikbaar kunnen worden gesteld, kunnen 

deze gericht zijn op het ondersteunen van acties van GSK WW-actoren ten behoeve van 

andere actoren op vlak van concreet advies, expertise en begeleiding op het gebied van 

Waardig Werk; 

- Indien extra middelen geen optie zijn om concreet in te kunnen gaan op vragen van andere 

actoren over het thema Waardig Werk (via opleiding, informatie, advies, enz.) en ook 

rekening houdend met het feit dat er in de toekomst nog meer thematische GSK's zullen zijn, 

wordt aanbevolen om concrete uitwisselingen tussen thematische en geografische GSK-

actoren te organiseren, bijvoorbeeld jaarlijks rond een ander thema (d.w.z. niet geografisch 

bepaald), of door dit jaarlijks te concentreren tussen de thematische GSK- en geografische 

GSK-actoren in enkele landen of regio’s. 

 

8.2 Aanbevelingen gericht aan de sector Internationale Samenwerking 

en de betreffende Federaties  
 

7. Het verdient aanbeveling dat de ANG’s en specifiek de Federaties de lessen, die uit het 

GSK WW kunnen getrokken worden, helpen benutten bij het uitwerken en in de 

praktijk brengen van de toekomstige nieuwe thematische en geografische GSK’s. 
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In dit perspectief, en in het bijzonder met betrekking tot de thematische GSK’s, wordt 

aanbevolen om bij het kapitaliseren van de geleerde lessen van het GSK WW rekening te 

houden met de specifieke kenmerken van het GSK WW en haar type actoren die niet per 

definitie dezelfde hoeven te zijn in geval van de andere thematische GSK’s: het internationaal 

referentie- en normatief kader, maatschappelijke organisaties die afkomstig zijn uit bredere 

sociale bewegingen, een verleden van gezamenlijke samenwerking, enz. 

 

8. Wat de geografische GSK’s betreft, wordt aanbevolen de meer strategische dimensie 

van deze aanpak te versterken. 

 

Op deze manier kan uitwisseling en dialoog met thematische GSK’s zowel een operationele als 

meer strategische invalshoek krijgen, zelfs over landen heen (zie ook verder aanbeveling 11). 

 

In dit kader worden verschillende pistes gesuggereerd: i) het nut van de ontwikkeling van een 

ToC (verandertheorie) of ten minste een gemeenschappelijke visie op de manier waarop de 

Belgische actoren willen bijdragen tot de (gemeenschappelijke) doelstellingen op het niveau 

van de geografische GSK’s, ii) de relevantie van de ontwikkeling van een meer strategische 

dialoog op het niveau van de geografische GSK’s die zich jaarlijks op een bepaald thema of een 

bepaalde sector richt, iii) een meer ambitieuze reflectie over een thema dat het mogelijk zou 

maken om de interventies van de ANG’s in een bepaald land te bundelen, zoals bijvoorbeeld: 

"Hoe de lokale civiele maatschappij ondersteunen en versterken zodat ze beter gewapend is in 

haar relatie met de lokale overheid".  Deze suggesties zijn niet wettelijk in het KB 2016 verplicht, 

en vereisen dan ook een aanpassing van het Koninklijk Besluit van 2016 om ze verplicht te stellen 

indien gewenst. 

 

8.3 Aanbevelingen gericht aan de Belgische actoren Enabel en BIO 
 

9. De actoren van de Belgische samenwerking Enabel en BIO kunnen nog beter hun 

operationele aanpak verduidelijken op vlak van Waardig Werk evenals de 

mogelijkheden tot samenwerking en uitwisseling met de GSK WW-actoren. 

 

Dit om te vermijden dat overleg tussen deze actoren zou verglijden in pure informatie-

uitwisseling die weinig tot geen toegevoegde waarde heeft voor één van beide partijen. 

 

Daarbij dient best rekening te worden gehouden met de prioriteiten die zijn vastgelegd in de 

strategische nota "Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de lokale privésector: steun voor 

duurzame menselijke ontwikkeling". 
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8.4 Aanbevelingen gericht aan de Minister van 

Ontwikkelingssamenwerking en de Administratie (in het bijzonder 

DGD) die ressorteert onder de Minister van 

Ontwikkelingssamenwerking 
 

Deze aanbevelingen zijn in eerste instantie gericht aan de Belgische politieke autoriteiten die 

bevoegd zijn voor het geheel van de Sector van Ontwikkelingssamenwerking, aan de (nieuwe) 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking, (inclusief haar beleidscel ter ondersteuning) voor wat 

betreft het politieke luik, maar ook aan de Administratie met al haar Diensten voor wat betreft 

het verstrekken van advies en de uitvoering van politieke beslissingen. 

 

10. Het thema Waardig Werk kan sterker op de prioritaire beleidsagenda gezet worden, 

waardoor een meer uniforme en coherente aanpak van Waardig Werk als strategie 

mogelijk wordt.  
 

Naar de Minister van Ontwikkelingssamenwerking toe is het aanbevolen om het thema Waardig 

Werk, zoals ingeschreven in de wetgeving betreffende ontwikkelingssamenwerking (maart 

2013), sterker op de prioritaire beleidsagenda81 te zetten naast andere prioritaire thema’s zodat 

er een grotere coherentie komt en de discrepantie verkleint tussen hoe het politieke 

beleidsniveau het thema Waardig Werk tot nu toe benaderde en DGD dit thema strategisch en 

beleidsmatig kon opnemen binnen de contouren van de wetgeving.   Dit zou het mogelijk maken 

om de wet die het prioritaire karakter van het thema Waardig Werk bepaalt, effectiever uit te 

voeren. Een sterkere oriëntatie vanuit het politieke beleidsniveau laat o.i. ook toe dat de 

volgende aanbeveling gerealiseerd kan worden. 

 

Om een meer homogene aanpak van de gemeenschappelijke strategie van de Belgische 

samenwerking op het niveau van de Waardig Werk te versterken, is het aanbevolen dat de 

Administratie die onder de Minister van Ontwikkelingssamenwerking valt aan een grotere 

coherentie werkt in de aanpak van dit thema, inclusief criteria die beter gecoördineerd zijn en 

meer in overeenstemming met de internationale normen. Dit om de referentiecriteria die een 

meer homogene opvolging door de Belgische samenwerking rond dit thema mogelijk maken, 

beter te kaderen (en zo de versnippering van de huidige aanpak tussen de verwijzing naar de 

AIO-normen van het GSK WW, de verwijzing bij Enabel naar de uitdaging om de ongelijkheid te 

bestrijden en het gebruik van de IFC-prestatienormen bij BIO te verminderen). 

 

In dit kader verdient het ook aanbeveling om in de programma’s van bilaterale gouvernementele 

samenwerking, het overlegplatform van het GSK WW systematisch te betrekken opdat er al op 

                                                           
81

 In de toekomstige beleidsnota van de minister van Ontwikkelingssamenwerking naar aanleiding van het aantreden van de 
nieuwe regering en in het nieuwe regeerakkoord van de nieuwe federale regering. 
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het moment van onderhandeling meer rekening kan worden gehouden met aspecten van 

Waardig Werk en Sociale Bescherming in deze programma’s, indien en waar relevant.  

 

Zo zijn bijvoorbeeld in die programma’s die het ondernemerschap versterken en die door Enabel 

worden uitgevoerd - indien er een verwijzing naar Waardig Werk is - de indicatoren hieromtrent 

vaak zeer onnauwkeurig en soms zelfs onbestaand: in die zin wordt aanbevolen dat het GSK WW 

het Belgische ontwikkelingsagentschap kan inspireren bij het definiëren van indicatoren voor 

haar programma’s voor zover gerelateerd aan Waardig Werk. 

 

Om in het verlengde van bovenstaande een meer coherente aanpak te consolideren, wordt 

aanbevolen dat, zoals voor andere belangrijke thema’s, DGD een strategische nota over 

Waardig Werk ontwikkelt en publiceert, in overleg met de betrokken actoren, in lijn met de 

SDG's en de Agenda 2030 en goedgekeurd door het beleid (de Minister van 

Ontwikkelingssamenwerking). 

 

11. Het is aanbevolen dat DGD sterker verduidelijkt wat ze verwacht op vlak van de relatie 

tussen de geografische en thematische GSK’s. 

 

De Administratie (met name DGD) zou een voorzet kunnen doen om de verhouding tussen 

thematische en geografische GSK’s te verduidelijken: wat is de prioritaire doelstelling om 

tussen de geografische en thematische GSK’s een zekere toenadering te realiseren (zoals tijdens 

de afgelopen periode werd gepromoot)? Met welke middelen? Dit is belangrijk om toekomstige 

verwachtingen, overleg, uitwisseling en coördinatie van activiteiten tussen beide typen GSK's 

duidelijker te kunnen afbakenen in het licht van een win-win voor alle partijen.   De deelname 

van een thematische GSK aan de geografische GSK's lijkt niet realistisch voor zowel de actoren 

van het thematische GSK als die van de geografische GSK’s, zeker niet wanneer er in de toekomst 

nog thematische GSK’s zullen bijkomen. 

 

Daarom wordt, in coherentie met aanbevelingen 8 en 9 hierboven, aanbevolen om een 

toenadering meer structureel te organiseren door bijvoorbeeld jaarlijks over een (WW)-thema 

uit te wisselen in de betrokken geografische GSK’s; of het houden van een jaarlijks evenement 

(conferentie, workshop, enz.), zodat alle belanghebbenden tegelijkertijd kunnen worden 

geïnformeerd; of het opzetten van een thematische - geografische GSK-uitwisseling elk jaar, 

maar in beperkte gebieden of specifieke landen die elke keer anders zijn. 

 

Er wordt aanbevolen om de relatie tussen thematische en geografische GSK's prioritair te 

richten op het gezamenlijk leren en de uitwisseling van ervaringen, om zo een grotere 

samenhang in de algemene strategie van de Belgische samenwerking rond de betrokken thema's 

te bevorderen.    

 

Deze aanbeveling komt ook voort uit de bezorgdheid dat, in geval er in de toekomst meer 

thematische GSK’s zullen komen, bepaalde thema’s minder belicht zouden kunnen worden 
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binnen  de geografische GSK’s, terwijl deze in de praktijk wel opgenomen worden door ANG’s 

binnen deze GSK’s. Hoewel het wetgevend kader het niet expliciet vraagt, is het van belang om 

te waken over een zekere coherentie tussen het thema Waardig Werk en andere thema’s en 

sectoren binnen het landschap van ontwikkelingssamenwerking, in België en op het terrein. 

 

Verder blijkt uit de evaluatie de noodzaak van een meer strategische dimensie van de dialoog 

met de geografische GSK’s (zie ook aanbeveling 8). 

 

Het is het overwegen waard om de strategische dialogen van de geografische GSK’s een plaats 

te geven binnen deze uitwisseling, indien gewenst: door het thema Waardig Werk specifiek 

aandacht te geven, door lokale partners uit te nodigen om hun interventie te presenteren, etc. 

(zie ook aanbeveling 8). 

 

Deze zorg voor een betere relatie en connectie tussen geografische en thematische GSK’s roept 

de vraag op hoe om te gaan met de prioritaire en transversale thema's die in de wet zijn 

gedefinieerd: projecten en programma's toewijzen die gericht zijn op het specifiek behandelen 

van een bepaald thema of, integendeel, ervoor zorgen dat het thema wordt geïntegreerd in alle 

interventies (mainstreaming). Er wordt aanbevolen dat de lessen die uit deze interactie tussen 

geografische en thematische GSK’s worden getrokken, kunnen worden gebruikt om de 

Belgische samenwerking op een meer coherente en meer relevante manier te versterken, 

zodat ze rekening kan houden met de thema's die ze als prioritair en/of transversaal definieert. 

 

 

8.5 Aanbeveling aan de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE)  
 

12. Een breder onderzoek van het thema Waardig Werk, dat al op de agenda staat van 

DBE, kan de vorige aanbevelingen verder meenemen in een dergelijk onderzoek. In 

deze context wordt aanbevolen om de taakomschrijving van deze bredere evaluatie op 

te stellen in overeenstemming met de aanpak die is gevolgd om de huidige evaluatie 

uit te voeren. 
 

De huidige evaluatie had als scope het GSK Waardig Werk en niet het thema Waardig Werk op 

zich. Dit werd in het begin van dit rapport geduid, eraan toevoegend dat het tegelijk een 

beperking van deze evaluatie is: de werking van de andere Belgische actoren binnen de sector 

ontwikkelingssamenwerking (DGD in België en attachés op het terrein, Enabel, BIO, ANG’s en 

hun koepels en federaties) werd voornamelijk in functie van het GSK WW onderzocht en niet in 

functie van de realisatie van het thema Waardig Werk in België en op het terrein.  Daardoor 

bleven de realisaties van de andere Belgische actoren rond het thema Waardig Werk in deze 

evaluatie enigszins onderbelicht. Een bijkomend onderzoek van het thema Waardig Werk, 

opgenomen door de bredere groep van Belgische actoren binnen de sector 

ontwikkelingssamenwerking kan tegemoetkomen aan deze beperking en een meer volledig licht 

laten schijnen op de benaderingen en realisaties van dit thema. 
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Overzicht Bijlagen 

 

Bijlage 1 – Referentietermen 

Bijlage 2 – Methodologische nota  

Bijlage 3 – Overzicht geconsulteerde personen  

Bijlage 4 – Overzicht geconsulteerde documenten 

Bijlage 5 – Het GSK WW binnen de huidige regelgeving (KB 2016) 

Bijlage 6 – Verandertheorie van het GSK WW 

Bijlage 7 – Online bevraging over het GSK WW bij selectie van ANG’s in 

België 

Bijlage 8 – Aanwezigheid van de GSK WW- actoren in Afrika, Latijns-

Amerika en Azië 

Bijlage 9 – Samenstelling en werking interne werkgroepen en 

synergiecellen van het overlegplatform van het GSK WW 

Bijlage 10 – Voorbeelden die de werking van het GSK WW aantonen 
 

 

Bovenstaande bijlagen zijn te raadplegen in pdf-formaat in twee talen (Frans en Nederlands) op de 
website van de Dienst Bijzondere Evaluatie :  
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Onze_werkmethoden/ 
Dienst_Bijzondere_Evaluatie, of zijn beschikbaar bij de Dienst Bijzondere Evaluatie. 
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