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SAMENVATTING

Inleiding

1. Het is een wezenlijk kenmerk van een democratie dat het publiek behoorlijk 
geïnformeerd wordt over het beleid en de acties van haar overheid. Dit geldt ook 
voor het domein van de ontwikkelingssamenwerking. Niet alleen de Belgische 
belastingbetaler maar ook de begunstigden in het Zuiden dienen geïnformeerd 
te worden over de verwezenlijkingen en de besteding van de overheidsmiddelen. 
Het is dan ook de bedoeling om te voorzien in de nodige transparantie over 
het Belgisch ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Op die manier zal ook de 
kennis over en de steun voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (BOS) 
bevorderd worden.

I. Context en uitdagingen

2. De communicatie1 m.b.t. de Belgische Ontwikkelingssamenwerking gaat 
over een veelheid aan onderwerpen, benaderingen en omgevingsfactoren. 
Bovendien is de BOS gekenmerkt door een groot aantal actoren die ieder 
communiceren over een deelaspect van de BOS en die daarnaast ook nood 
hebben aan eigen zichtbaarheid.

3. De doelgroep is zeer breed en voor elke specifieke doelgroep zal een aangepaste 
communicatie gewenst zijn. De communicatiewereld is in volle (r)evolutie en heel 
wat externe factoren bepalen de meningsvorming. De ontwikkelingsproblematiek 
overstijgt het domein van de ontwikkelingssamenwerking en resultaten op 
dit vlak zijn meestal het gevolg van de bijdrage van velen wat een bijzondere 
uitdaging vormt voor de eigen communicatie.

II. Visie

4. Om tot een transparant ontwikkelingsbeleid te komen, dient de relevante informatie 
en documentatie over het beleid, de acties, de resultaten en de partners van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking op adequate wijze verzameld te worden 
en op systematische wijze gecommuniceerd te worden aan het Belgisch publiek, 
de stakeholders en de begunstigden van de BOS in het zuiden.

1 Met communicatie wordt hier de (externe) institutionele communicatie bedoeld.
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III. Aanpak en prioriteiten

5. Om de communicatie zo efficiënt mogelijk te organiseren en de informatie zo 
ruim mogelijk te ontwikkelen zullen volgende complementaire werkmethodes 
gehanteerd worden:

- een communicatiecultuur ontwikkelen
- eigen informatieactiviteiten ontwikkelen
- informatie en communicatie via partners optimaliseren
- integratie van de communicatie met de ontwikkelingseducatie nastreven
- de zichtbaarheid van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking verhogen
- kwaliteit bewaken

6. Hierbij kunnen volgende transversale aandachtspunten bepaald worden:

- vijf sleutelboodschappen dienen voor ogen gehouden te worden: DGD 
is de belangrijkste administratie en kenniscentrum m.b.t. de BOS; de 
ontwikkelingssamenwerking heeft een belangrijke rol in deze geglobaliseerde 
wereld en voor de Belgische burger; de beleidsprioriteiten zijn pertinent en 
krijgen bijzondere aandacht; de BOS bereikt effectieve resultaten; de BOS 
maakt deel uit van de internationale relaties en werkt in een complexe 
context

- communicatiekanalen gebruiken met een zo hoog mogelijk bereik
- naast het grote publiek bijzondere aandacht schenken aan jongeren 

en in zekere mate ook aan de bedrijfswereld, alsook aan doelgroepen 
met multiplicatoreffect en/of bijzondere (maatschappij)invloed, aan de 
stakeholders en de begunstigden van de BOS

- informatie op maat maken voor specifieke doelgroepen
- samenwerking met strategische informatiepartners versterken

IV. Pistes voor het operationaliseren

7. Om een communicatiecultuur nog verder te ontwikkelen zullen de nodige 
instrumenten en processen dienen aanwezig te zijn. Het gaat om een 
performanter gebruik van het intranet, het verspreiden van strategische 
beslissingen, het sensibiliseren van medewerkers voor het aanduiden 
van communicatiecontent, de invulling van databanken, het voorzien van 
persinformatie…

8. Voor de eigen informatieactiviteiten zal o.a. concreet de informatiegaring 
bevorderd worden door een communicatienetwerk, het organiseren van 
overlegmomenten met de Belgische actoren, het financieren en organiseren 
van reportagezendingen. Als voornaamste informatiedragers zal voor de meer 
gespecialiseerde doelgroep gewerkt worden via de website, de nieuwsbrief, 
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een algemene databank en het jaarrapport. Voor het brede publiek en de 
jongeren zullen bovendien het tijdschrift, specifieke rubrieken op de website en 
de nieuwe sociale media voorzien worden.

9. De informatie via partners kan geoptimaliseerd worden via overleg, richtlijnen 
en desgevallend gemeenschappelijke acties. Ook de IATI-gegevensbank zal 
meer en meer een bron van informatie opleveren.

10. Integratie van de communicatie en ontwikkelingseducatie kan 
aangemoedigd worden door contractuele clausules m.b.t. de zichtbaarheid 
van de BOS en het voorzien van duidingsinformatie bij de communicatieacties.

11. De zichtbaarheid van de BOS verhogen: naast het voorzien van de nodige 
richtlijnen, zal ook gestreefd worden naar een nauwere samenwerking met de 
communicatiediensten van de stakeholders en partners.

12. De kwaliteitsbewaking kan gebeuren door aandacht voor het inhoudelijke 
(gebaseerd op relevante resultaten), de stijl, de vormgeving en het taalgebruik. 
Monitoring en bijsturing zullen kunnen gebeuren op basis van opiniepeilingen 
en enquêtes. Capaciteitsversterking zal ondermeer steunen op internationale 
netwerking.
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INLEIDING

13. Het is een wezenlijk kenmerk van een democratie dat het publiek behoorlijk 
geïnformeerd wordt over het beleid en de acties van de gezagsdragers. Dit 
geldt ook voor het domein van de ontwikkelingssamenwerking. Niet alleen de 
Belgische belastingbetaler maar ook de begunstigden in het Zuiden dienen 
geïnformeerd te worden over wat verwezenlijkt werd met de middelen die ter 
beschikking gesteld werden. DGD wil het beleid, de activiteiten en resultaten 
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking tonen op een open, bevattelijke 
en transparante manier. Ze wil er de interesse en steun opwekken, en tegelijk 
de mogelijkheid bieden voor constructief debat en uitwisseling van ideeën 
ter verrijking van het Belgisch ontwikkelingsbeleid. Ze wil mede door haar 
activiteiten op vlak van ontwikkelingseducatie het inzicht en begrip vergroten in 
de globale uitdagingen, om de bijdrage van ontwikkelingssamenwerking bij de 
oplossing ervan via de communicatieactiviteiten te verduidelijken.

14. Waarom een communicatiestrategie?

a. Communiceren over het beleid: een taak van elke overheid.

DGD is de belangrijkste administratie in België voor de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking2 en speelt een centrale rol op beleidsvlak 
en in de besteding van de middelen. Zoals elke overheid heeft DGD de 
plicht de burger hierover te informeren. De middelen zijn immers niet 
onaanzienlijk: in 2010 werd 2,2 miljard euro door de Belgische overheid 
aan ontwikkelingshulp besteed, waarvan 1,3 miljard euro beheerd door 
DGD. Op het terrein wil de BOS via lokale overheden en organisaties het 
welzijn van de lokale bevolking verbeteren. Het is nodig dat ook hier de 
nuttige informatie over de precieze rol van de BOS bekend is.

b. Een veelheid aan communicatoren in de Belgische Ontwikkelings-
samenwerking.

Er zijn heel wat actoren die subsidies krijgen of betrokken zijn bij de 
uitvoering van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Elk zullen ze op 
hun eigen manier hierover informatie verstrekken. Toch is het nodig dat een 
zekere stroomlijning plaats vindt zodat de communicatie versterkt wordt.

2 De term “Belgische Ontwikkelingssamenwerking” zal hier verder gebruikt worden maar dient verstaan te worden  
 als “de Belgische (structurele) Ontwikkelingssamenwerking en de Humanitaire hulp”.
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c. Met beperkte middelen zo efficiënt mogelijk communiceren.

Een groot publiek bereiken kan een dure aangelegenheid worden. 
Drukwerken of de huur van publicitaire ruimte kunnen al gauw grote 
budgetten opslorpen. Het komt er dus op aan om op het gepaste moment 
de juiste communicatie-instrumenten in te schakelen en opportuniteiten 
maximaal te benutten.
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I. CONTEXT EN UITDAGINGEN

15. Ontwikkelingsamenwerking is gericht op de verbetering van de 
levensomstandigheden van mensen en raakt dus aan alles wat een invloed 
kan hebben op hun levenssituatie: toegang tot sociale voorzieningen, 
de rechtstaat, economische bedrijvigheid, culturele ontplooiing… Het 
departement ontwikkelingssamenwerking (DGD) van de FOD Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beheert zo een 
1000-tal interventies die zich situeren in tal van domeinen.

16. Sommige domeinen worden dan weer eerder onder een andere noemer 
geplaatst. Zo is veiligheid bijvoorbeeld ook het werkterrein van defensie 
of diplomatie; migratie van binnenlandse zaken, enz. Ook de manier van 
samenwerken, ter plaatse of met andere partners, kan zeer uiteenlopend zijn; 
en ook de plaatselijke context kan zeer divers zijn. Veranderingsprocessen die 
ontwikkelingssamenwerking beogen zijn doorgaans zeer complex. Kortom 
informatie over wat België doet in het domein van ontwikkelingssamenwerking 
slaat op een veelheid aan onderwerpen, benaderingen en 
omgevingsfactoren.

17. Gewone burgers, studenten, parlementairen, opinieleiders, jongeren, ouderen,… 
zijn evenzoveel doelgroepen die op de een of andere manier en in verschillende 
mate geïnformeerd willen worden over ontwikkelingssamenwerking. Ook 
op het terrein in het Zuiden en ten opzichte van de donorgemeenschap zal 
gepaste informatie moeten ter beschikking gesteld worden. Een veelheid aan 
doelgroepen dus.

18. In België zijn heel wat actoren actief in de ontwikkelingssamenwerking en 
een groot aantal ontvangt subsidies van DGD. Het gaat onder meer om 
de vele ngo’s, zo een 120-tal organisaties van de civiele maatschappij die 
in ontwikkelingssamenwerking gespecialiseerd zijn. Daarnaast zijn er ook 
universiteiten, vakbonden, wetenschappelijke instellingen, enz. Maar ook 
het uitvoeringsagentschap BTC, heel wat multilaterale organisaties en de 
Europese Unie worden door DGD en de Belgische overheid in het algemeen 
gefinancierd. Al deze actoren communiceren elk op hun eigen manier over 
hun activiteiten, die tezelfdertijd bij velen grotendeels onder de noemer van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking kunnen worden ondergebracht. Deze 
informatie wordt zodoende door een veelheid aan actoren en partners 
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in gespreide slagorde naar 
het publiek overgebracht, zoals ook werd opgemerkt door de peer review 
van OESO/DAC (2010). Tegelijk heeft elke actor een eigen specificiteit 
en identiteit die het kenbaar wil maken al of niet in het kader van steun en 
fondsenwerving.
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19. Zo is er enerzijds nood aan meer stroomlijning inzake de communicatie over 
activiteiten m.b.t. de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de bijdrage 
aan de resultaten die samen met andere donoren en de lokale partners 
bereikt worden, terwijl anderzijds elke actor de nodige aandacht dient te 
besteden aan zijn eigen identiteit. DGD kent zelf een complexe identiteit, als 
directie-generaal binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking, maar onder de directe bevoegdheid van de 
minister van Ontwikkelingssamenwerking.

20. In een wereld waarin de communicatie een ware revolutie doormaakt met 
allerlei nieuwe technologische mogelijkheden en waarin op innovatieve 
maar ook dikwijls assertieve wijze de aandacht van het publiek getrokken 
wordt, zal ook de Belgische ontwikkelingssamenwerking binnen deze 
competitieve omgeving haar plaats moeten opnemen. Om de informatie en 
boodschappen voldoende sterk te kunnen overbrengen, zal ook de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking de nodige naamsbekendheid dienen te hebben. 
Gepaste activiteiten ontwikkelen op vlak van public relations blijft voor een 
overheidsinstantie steeds een bijzondere uitdaging in deze snel evoluerende 
communicatiewereld.

21. De effectiviteitsagenda maakt dan anderzijds dat niet de visibiliteit van de eigen 
inputs en activiteiten het belangrijkste zijn, maar wel het gemeenschappelijk 
resultaat van de verschillende donoren en partners, en dus dat de dit 
gemeenschappelijke resultaat belangrijk is.

22. Uit peilingen3 blijkt dat het Belgische publiek nog steeds belangstelling 
heeft voor de ontwikkelingsproblematiek en solidariteit betuigt, maar dat 
het kritischer geworden is t.o.v. de ontwikkelingssamenwerking. De steun 
voor ontwikkelingssamenwerking (en voor bijvoorbeeld stijgende (overheids)
budgetten hiervoor) daalt. Als oorzaken worden ook externe redenen 
aangehaald: de economische crisis, het wantrouwen in instituties, de hogere 
mediabelangstelling voor het negatieve, het geperceptioneerde gevoel van 
ondankbaarheid, de ontkerkelijking en het feit dat houdingen en opinies eerder 
volatiel zijn dan gestoeld op kennis. Een betere visibiliteit en communicatie 
kunnen helpen maar op de externe factoren heeft men weinig vat.

23. Het is normaal dat het publiek wil weten welke resultaten geboekt worden 
en het wil zekerheid dat de bijdragen goed besteed worden. Kortom, er is 
een stijgende vraag naar transparantie. Anderzijds is men er zich van bewust 
dat het werken in ontwikkelingslanden een moeilijke onderneming is, die tijd 
vergt en die tevens zekere risico’s inhoudt: de lokale overheidsstructuren, 

3 Zie de universitaire onderzoeksstudie ‘Pulse’ over het draagvlak in België voor ontwikkelingssamenwerking met  
 onder meer de barometer gepubliceerd in juni 2012 (www.pulse-oplatform.com).
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infrastructuur, democratie, veiligheid enz. stellen immers in bepaalde gevallen 
problemen. Het gevaar bestaat dat in de communicatie te weinig aandacht 
gaat naar deze risico’s, omdat vooral informatie over de activiteiten en 
resultaten beoogd wordt.

24. Ontwikkelingssamenwerking heeft al een hele weg afgelegd. Al meer dan 60 
jaar volgen de ontwikkelingsmodellen elkaar op, worden talrijke programma’s 
gefinancierd en zoeken experts en beleidsmakers naar betere vormen van 
duurzame ontwikkeling. Sommigen gewagen van een ‘business’ op zich, 
een ‘vreemd’ wereldje met een eigen jargon dat alsmaar meer wegdrijft 
van de dagelijkse realiteit van de ‘gewone’ man in de straat. Het gevaar is 
dan ook niet denkbeeldig dat de communicatie ‘besmet’ wordt door dit 
specifieke jargon van de sector en het dus zijn effect mist.

25. Ontwikkelingssamenwerking richt zich op de armsten en probeert het 
maximum te halen uit de beschikbare middelen. De effectiviteitsagenda wil 
precies het besteden van de middelen verbeteren. Ook de publieke opinie wil 
dit en is steeds kritischer ingesteld wat de bestedingen van de overheid betreft. 
Het risico bestaat dat de perceptie van de publieke opinie tegenover té 
luxueuze of te ‘overdreven’ communicatiedragers negatief is en dat ze 
dergelijke bedragen eerder in het Zuiden wenst te besteden. Er zal dan ook 
een gepast evenwicht moeten gevonden worden tussen de omvang van de 
communicatie en de kosten ervan.

26. In de loop van de laatste twintig jaar is het relatieve belang van de officiële 
ontwikkelingshulp in het geheel van de externe bronnen voor financiering 
in ontwikkelingslanden sterk afgenomen. Andere stromen, zoals directe 
investeringen, overdrachten van migranten (remittances) en leningen hebben 
een enorme expansie gekend en wegen in veel ontwikkelingslanden nu vaak 
veel zwaarder door dan de hulpvolumes.

27. Het aandeel van ontwikkelingshulp in de internationale geldstromen 
naar ontwikkelingslanden is teruggevallen van 70% begin de jaren ’70 
naar 13% momenteel. Bovendien is ontwikkeling zelf het resultaat van 
vele beleidsdomeinen en factoren die bovendien het Belgische niveau 
overstijgen. De weliswaar essentiële maar toch beperkte rol van de 
ontwikkelingssamenwerking zal daarom bij de publieke opinie veelal niet 
kunnen beantwoorden aan de dikwijls te hoge verwachtingen die gesteld 
of zelfs gecreëerd worden wanneer het gaat over de ‘resultaten van de 
ontwikkelingssamenwerking’.

28. Communicatie is een term die vele ladingen dekt. Naast de institutionele 
communicatie die informatie verstrekt over het beleid, de activiteiten en de 
resultaten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, bestaan er ook 
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communicatieactiviteiten die als doel hebben zelf rechtstreeks bij te dragen 
tot ontwikkeling (bv. communicatie t.b.v. ‘voice and accountability’) of die 
erop gericht zijn de slaagkansen van ontwikkelingsinterventies te verhogen. 
Het gaat hier over ‘communicatie voor ontwikkeling’ (“communication for 
development”). Zo levert het uitvoeringsagentschap BTC van de overheid 
sinds enkele jaren inspanningen om deze zogenaamde “C4D”-component, 
waar relevant, in de interventies te voorzien.

29. De communicatieactiviteiten die eerder een kritisch inzicht in de 
ontwikkelingsproblematiek beogen en gedragsverandering op individueel en 
collectief vlak nastreven in een wereld van steeds grotere interdependentie, 
horen dan eerder tot het domein van de ontwikkelingseducatie dat deel 
uitmaakt van educatie tot wereldburgerschap.

30. Communicatie voor ontwikkeling en ontwikkelingseducatie zijn 
andere vormen van communicatie die niet het voorwerp uitmaken van 
deze strategienota maar die wel in bepaalde gevallen vectoren kunnen zijn 
m.b.t. de externe institutionele communicatie.
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II. VISIE

31. Om tot een transparant ontwikkelingsbeleid te komen, dient de relevante 
informatie en documentatie over het beleid, de acties, de resultaten en de 
partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op adequate wijze 
verzameld te worden en op systematische wijze gecommuniceerd te worden 
aan het Belgisch publiek, de stakeholders en de begunstigden van de BOS.

32. Zo wordt eveneens bijgedragen tot de sensibilisering van de Belgische 
publieke opinie, een van de doelstellingen zoals vermeld in het wetsontwerp 
van de minister van Ontwikkelingsamenwerking, Paul Magnette. Die nieuwe 
wet is een modernisering van de wet van 25 mei 1999 betreffende de 
Belgische internationale samenwerking, en werd gestemd in de Senaat begin 
maart 2013.

33. Deze specifieke opdracht wordt versterkt door de verhoogde vraag naar 
transparantie zoals die tot uiting kwam op de opeenvolgende internationale 
conferenties over de hulpeffectiviteit in Parijs (2005), Accra (2008) en Busan 
(2011).
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III. AANPAK EN PRIORITEITEN

III.1. Aanpak

Een communicatiecultuur ontwikkelen

34. Communicatie zou een dagelijks aandachtspunt moeten zijn van elke DGD-
medewerker en –collega op de posten: iedereen dient zich betrokken te voelen 
bij de communicatie (als “grondstroom”-activiteit). Dit begint zelfs van bij 
de beleidsbeslissing van interventies. Telkens zouden nuttige communicatie-
inputs aangereikt dienen te worden.

35. Een goed georganiseerde interne communicatie waarbij informatie top-
down, bottom-up en horizontaal (ook tussen posten en hoofdzetel) efficiënt 
circuleert en aldus de kennisdeling wordt aangemoedigd, kan versterkend 
werken om deze communicatiecultuur te bevorderen.

Eigen informatieactiviteiten ontwikkelen

36. De leden van een bepaalde organisatie zijn het best geplaatst om informatie 
over de activiteiten van deze organisatie te bekomen. Zo ook zal DGD zelf 
hiermee communicatieactiviteiten kunnen ontwikkelen.

37. Hierbij dient voldoende aandacht te gaan naar de informatievergaring, de 
informatieverwerking en -productie en de informatieverspreiding.

38. Voor de informatiegaring –en doorstroom zullen de nodige instrumenten 
moeten aanwezig zijn om rrelevante informatie op zo efficiënt mogelijke 
wijze te ontvangen van hen die ze (kunnen) bezitten. Het gaat om:

- het personeel van de FOD op de centrale administratie en op het terrein
- de professionelen van de ontwikkelingssamenwerking, partners van DGD 

zoals BTC, de ngo’s en andere indirecte actoren, de EU en multilaterale 
organisaties

- de lokale partners via hun eventueel eigen communicatiesystemen
- journalisten

Voor de resultaten van de BOS zal meer en meer op basis van een algemeen 
waarderingssysteem gewerkt worden. Naast tastbare resultaten kan het ook 
gaan om onverwachte resultaten of resultaten die bekomen kunnen worden 
bij de bestrijding van ‘armoedeproductie’ door een meer coherent beleid voor 
ontwikkeling.
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39. Voor de informatieverwerking zijn volgende zaken van belang:

- deze dient te leiden naar de ‘nodige en voldoende’ informatieproducten 
om alle doelgroepen te bereiken: interne communicatie, website, 
nieuwsbrieven, databases, jaarverslagen, brochures, tijdschrift, reportages 
via de media, informatieverspreiding via de nieuwe media zoals Facebook, 
Twitter, Flickr, bijdragen voor antwoorden op parlementaire vragen…

- hierbij zal ernaar gestreefd worden om de beschikbare informatie 
“maximaal inzetbaar” te maken en dus te verwerken in verschillende 
informatieproducten.

- bovendien zal nog meer dan in het verleden overgeschakeld worden 
naar elektronische informatieproducten (ten nadele van de materiële 
producten).

40. Om de transparantie te verzekeren zal de nuttige informatie van alle 
interventies online ter beschikking gesteld worden. De nodige databank(en) 
en –processen zullen verder ontwikkeld worden ten einde te beantwoorden aan 
de criteria van het International Aid Transparency Initiative (IATI). Dit zal ook de 
bijdragen aan de antwoorden op de parlementaire vragen vergemakkelijken.

41. Voor de informatieverspreiding zal rekening gehouden worden met de 
doelmatigheid ervan. Dure aankoop van publiciteitsruimte in de media zal 
bijvoorbeeld zoveel mogelijk vermeden worden.

42. Voor sommige producten zoals het tijdschrift en de elektronische nieuwsbrief 
zal een doelgerichte verspreidingsstrategie of distributieplan voorzien 
worden.

Informatie en communicatie via partners optimaliseren

43. DGD financiert heel wat actoren die bijdragen tot de doelstelling 
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het zijn organisaties die 
activiteiten realiseren op het terrein (zowel in het Zuiden als hier) zoals ngo’s, 
wetenschappelijke instellingen, het uitvoeringsagentschap BTC, filmfestivals; 
het zijn ook organisaties die zelf als (supranationale) donor optreden zoals de 
WB, het IMF, de VN- organisaties, de EU,…

44. De mate waarin de Belgische Ontwikkelingssamenwerking invloed kan hebben 
op de communicatie verzorgd door al deze actoren hangt sterk af van het 
aandeel dat de BOS heeft in de werking ervan. Zo zal de BOS meer inspraak 
kunnen bedingen wanneer het de hoofdsponsor is dan wanneer het 
slechts voor een klein percentage tussenkomt in de werking van de organisatie 
of het programma.
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45. Naast de informatie-uitwisseling en mogelijke afstemming wat 
communicatiestrategieën betreft, kan de samenwerking op verschillende 
manieren gebeuren, zowel in België als in de begunstigde landen:

- het voorzien van kits met alle gegevens over de visuele identiteit van de 
BOS (logo, spot)

- het voorzien van presentatieteksten (algemene gegevens over de BOS, 
specifieke teksten aangepast aan de context, voor brochures of websites 
bijvoorbeeld)

- samenwerking bij persvoorstellingen en outreach-activiteiten
- informeren over de nationale en internationale beleidskeuzes en de 

mogelijkheden voor actieve inbreng en uitwisseling van ideeën voorzien

Integratie van de communicatie met de ontwikkelingseducatie 
nastreven

46. Een verhoging van de betrokkenheid van de Belgische publieke opinie bij 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de ontwikkelingsproblematiek 
wordt bekomen door zowel de communicatie over het Belgische beleid 
en activiteiten als de ontwikkelingseducatie. De communicatiestrategie zal 
daarom versterkend werken met de strategie ontwikkelingseducatie4, om 
zodoende geïntegreerd in te zetten op de complexe samenhang van de drie 
componenten van het publieke draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking, 
met name kennis, houding en gedrag.

47. Bij de institutionele communicatie zal daarom telkens nagegaan worden hoe 
elementen van ontwikkelingseducatie best kunnen opgenomen worden 
ten einde zo de communicatiemiddelen optimaal in te zetten.

De zichtbaarheid van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
verhogen

48. Heel wat activiteiten en resultaten van partners van de BOS worden door 
deze partners gecommuniceerd. Hierbij is het niet steeds duidelijk dat het in 
feite (ook) gaat om financieringen van de Belgische overheid. De BOS is hier 
dus een onbekende en ‘onbekend is onbemind’. De zichtbaarheid van de 
BOS is belangrijk om een herkenbaarheid bij het publiek te stimuleren.

49. De zichtbaarheid zal gedifferentieerd zijn naargelang de aard van de 
financieringskanalen en partners. Zo zal het feit dat België vooral core-
bijdragen voorziet aan de multilaterale organisaties maken dat de mogelijkheden  
 
 

4 De strategienota Ontwikkelingseducatie (2012) is beschikbaar op de website www.dg-d.be.
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van eigen visibiliteit beperkt zijn. Voor de programma’s en projecten die via 
financiering van NGA’s of BTC gerealiseerd worden, zullen deze mogelijkheden 
groter zijn.

a. Voor de acties en resultaten van de actoren waarvoor de BOS een groot 
aandeel heeft in de financiering en die dichter bij de Belgische bevolking 
staan, kan de zichtbaarheid van de BOS daarom ook meer systematisch 
verzekerd worden: op de website, in publicaties, bij evenementen enz. 
Hiertoe zullen de nodige richtlijnen (desgevallend onder vorm van een 
handleiding) uitgewerkt worden.

b. Voor de andere gevallen zullen ad-hoc aanwijzingen voorgesteld worden. 
Dit kan eventueel leiden tot deels gemeenschappelijke bepalingen.

c. Wanneer het gaat om resultaten die mede tot stand gebracht werden 
door de inbreng van meerdere donoren, zal het moeilijker zijn om de 
eigen zichtbaarheid te realiseren. Het zal daarom aangewezen zijn om 
in de communicatie zelf uit te leggen waarom het dan gaat om een 
gezamenlijk resultaat en waarom de eigen zichtbaarheid niet of minder 
relevant is.

d. De aandacht voor de zichtbaarheid van de BOS zoals hiervoor beschreven 
geldt zowel in België als op het terrein.

Kwaliteit bewaken

50. Te allen tijde zal de informatie over de BOS van hoge kwaliteit moeten zijn, en 
dit op verschillende vlakken:

a. inhoudelijk: correct en to the point. Hoewel het gaat om informatie 
uitgaande van de overheid zal voor bepaalde kanalen voldoende ruimte 
gelaten worden voor kritische reflectie. Resultaten van de BOS zullen meer 
en meer op basis van een algemeen waarderingssysteem in rekening 
gebracht worden.

b. wat stijl betreft: in overeenstemming met de waarden van DGD en met 
respect voor het Zuiden.

c. wat vormgeving en taalgebruik betreffen: aangepast aan de doelgroep, 
met respect van de huisstijl indien opportuun.

51. Opiniepeilingen over het draagvlak, enquêtes over publicaties, 
onderzoeksstudies en evaluaties kunnen vermoedelijk helpen om een beter 
inzicht te verkrijgen in de doeltreffendheid van de communicatie en kunnen 
indicaties geven voor bijsturing.

52. DGD zal ook haar capaciteit versterken door de actieve deelname aan 
nationale en internationale netwerken m.b.t. communicatie, zoals Commnet,  
 



17

DevCom, EU-netwerk, voor de uitwisseling van goede praktijken en kennis 
over recente tendensen en gebruiken.
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III.2. Prioriteiten

Sleutelboodschappen:

Prioritair worden vijf “key messages” rechtstreeks of onrechtstreeks naar voor 
geschoven:

53. DGD is de belangrijkste administratie en kenniscentrum bij uitstek 
m.b.t. Belgische Ontwikkelingssamenwerking. DGD wil, conform haar 
waarden, missie en visie, in alle transparantie verantwoording afleggen 
over haar activiteiten.

54. Ontwikkelingssamenwerking heeft een belangrijke rol te spelen in 
deze geglobaliseerde wereld en beoogt het welzijn van de armsten en 
grensoverschrijdende wereldproblemen aan te pakken. Dit is ook van belang 
voor de Belgische burger en komt neer op een win-win situatie.

55. De beleidsprioriteiten, prioritaire thema’s en sectoren en geografische 
concentratiezones zullen bijzondere aandacht krijgen.

56. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking bereikt effectieve resultaten op het 
terrein. De communicatie over resultaten zal meer en meer gebaseerd worden 
op de informatie die gehaald wordt uit meer systematische evaluatiestudies, 
alsook op getuigenissen van de lokale begunstigden. Hierbij zal het (ook) gaan 
om de (gezamenlijke) resultaten die samen met de partner en de andere 
donoren bereikt worden en waartoe de BOS dus ook bijgedragen heeft. De 
aandacht voor resultaatgericht beheer zal bijdragen tot een meer gestroomlijnde 
resultatenrapportage en –communicatie. De overmaat aan informatie en 
de heersende concurrentie op de mediamarkt maken bovendien dat vooral 
informatie over de resultaten en met nieuwswaarde kans maken om effectief 
gecapteerd te worden door de doelgroepen. Aangezien sensatie gemakkelijker 
de aandacht trekt van het publiek en de media zal nieuws over humanitaire 
acties wellicht gemakkelijker kunnen overgebracht worden. Andere informatie zal 
voldoende gestoffeerd, sprekend en actueel moeten zijn om de aandacht 
te trekken.

57. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking maakt deel uit van het geheel 
van de internationale relaties en van de internationale spelers die zich 
engageren voor een meer rechtvaardige, billijke en duurzame wereld. Het 
gaat dus niet enkel over klassieke projecten. Uit enquêtes blijkt overigens 
dat het publiek behoefte heeft aan duiding over de complexiteit van de 
ontwikkelingssamenwerking zoals bijvoorbeeld over de effectiviteitsagenda, 
waarbij zal moeten uitgelegd worden waarom de eigen visibiliteit (de “eigen 
vlag”) van de bovengenoemde gemeenschappelijke resultaten beperkt is. Ook 
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zal de nodige aandacht moeten besteed worden aan de risico’s die gepaard 
gaan met de ontwikkelingssamenwerking. Verder zal er in de communicatie 
deels ook een shift kunnen plaatsvinden van projectrapportering naar 
informatie over de beleidsdialoog en –discussie.

Communicatiekanalen gebruiken met een zo hoog mogelijk bereik

58. Naargelang de soort communicatie en de gewenste resultaten, zal het kanaal 
dienen gebruikt te worden dat het best past bij de doelgroep. Dit geldt in de 
eerste plaats voor de eigen communicatieactiviteiten maar kan in feite ook 
inspirerend zijn voor de communicatie die door onze partners verzorgd wordt.

a. De meest centrale en algemeen bereikbare informatieplaats bij uitstek is de 
website. De website dient gemakkelijk bruikbaar te zijn, aantrekkelijk en 
permanent geactualiseerd te worden. 

b. De ODA-databank zal een belangrijke rol spelen m.b.t. de transparantie. 
Ze zal verder ontwikkeld worden om te voldoen aan de IATI-criteria.

c. Nieuwe media (Facebook, Twitter, Flickr, enz.) zullen meer en meer hun 
opgang maken in de overheidscommunicatie en zullen dus een bijzondere 
plaats krijgen in de toekomst. Aangezien hierbij doorgaans doorverwezen 
wordt naar de website zal hoe dan ook de website van hoge kwaliteit 
moeten zijn. 

d. De gedrukte informatieproducten zullen eerder beperkt en zo mogelijk 
afgebouwd worden. Steeds zal rekening gehouden worden met een zo 
ecologisch mogelijke benadering. Het tijdschrift zal – althans in een eerste 
tijd – wel nog in gedrukte vorm verschijnen, maar voor jaarverslagen en 
brochures zal meer elektronisch gewerkt worden.

e. Het tijdschrift (Dimensie 3) verder uitbouwen tot het informatiemagazine 
bij uitstek van de BOS met terreinreportages, interviews, getuigenissen, 
achtergrondinformatie bij beleidsopties, projecten en processen, met een 
thematische fiche… 

f. Klassieke mediakanalen zullen proactief benaderd worden. Hierbij zullen 
aan journalisten zekere faciliteiten verleend worden met respect van hun 
onafhankelijke journalistieke benadering.

59. Een cross-mediale aanpak (kruisbestuiving tussen internet, sociale media, 
klassieke media) zal worden bevorderd.
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Doelgroepen: naast het grote publiek bijzondere aandacht schenken 
aan jongeren en in zekere mate ook aan de bedrijfswereld, alsook aan 
doelgroepen met multiplicatoreffect en/of bijzondere (maatschappij)
invloed, aan de stakeholders en de begunstigden van de BOS

60. Al op jonge leeftijd wordt bij de mens interesse gekweekt voor tal van 
domeinen. Aanwezigheid van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking kan 
dan ook een opportuniteit zijn die bij de jongeren de basis kan leggen voor 
verdere openheid en betrokkenheid later.

61. Bedrijven kunnen zelf actor worden of een multiplicatoreffect teweegbrengen 
naar het eigen personeel of klanten toe.

62. Niet alleen een gedegen informatieverzameling en -verwerking zijn belangrijk bij 
communicatie, de impact ervan kan ook versterkt worden door doelgroepen 
te bereiken die door de bijzondere maatschappelijke status of functie het best 
geplaatst zijn om de informatie duurzamer te maken of op efficiënte manier 
te gebruiken.

63. Aansluitend met het voorgaande zal daarom ook een goede communicatie 
met de partners (stakeholders) van de BOS en de begunstigden toe 
kunnen bijdragen tot betere samenwerking en dus uiteindelijk ook tot een 
verhoogde kwaliteit van de BOS zelf.

Hoe: informatie op maat maken voor specifieke doelgroepen

64. De communicatie dient zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van 
de doelgroepen en zal op een gedifferentieerde wijze dienen te gebeuren. 
Jongeren, journalisten of personen uit de sector ontwikkelingssamenwerking 
bijvoorbeeld dienen op verschillende wijze benaderd te worden.

65. Voor jongeren zullen sociale media en eventuele interactieve instrumenten een 
steeds grotere plaats innemen en daarom verder ingeschakeld worden.

66. Voor journalisten en stakeholders zullen de website, het jaarrapport en de 
meer gespecialiseerde brochures meer diepgaande informatie en de nodige 
transparantie moeten leveren.

67. Voor alle doelgroepen zullen de communicatieproducten tevens voldoende 
beeldmateriaal moeten bevatten waarbij meer aandacht zal gaan naar 
audiovisuele producten zoals korte video’s.
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Samenwerking met strategische informatiepartners versterken

68. Het grote aantal actoren verhoogt het risico dat de talrijke individuele 
boodschappen te verspreid en te zwak overkomen en dikwijls onvoldoende 
effect hebben, ja zelfs tegenstrijdige effecten kunnen hebben of tot verwarring 
leiden.

69. Samenwerking kan niet alleen kostenbesparend zijn, maar het kan ook tot 
een beter en elkaar versterkend resultaat leiden.

70. Samenwerking kan structureel zijn op bepaalde vlakken (bv wat zichtbaarheid 
van de Belgische ontwikkelingsamenwerking betreft). Ze kan ook ad-hoc 
gebeuren n.a.v. bijzondere gebeurtenissen (internationale conferenties bv) 
door gezamenlijke of complementaire acties.
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IV. PISTES VOOR HET OPERATIONALISEREN

Hierna volgen voor de verschillende beschreven werkmethodes een aantal 
voorstellen voor de operationalisering ervan. 

Een communicatiecultuur ontwikkelen

71. De betrokkenheid van het personeel bij de communicatie zal op verschillende 
wijzen kunnen verhoogd worden:

a. verbeterd gebruik van het intranet zodat actuele en relevante informatie 
snel kan circuleren. Hierbij kan een systeem van elektronische ad-valvas 
handig zijn.

b. bevorderen van een open informatiecultuur waarbij het management het 
voortouw neemt zoals met het verspreiden van de beslissingen van het 
strategisch comité en vertegenwoordiging van de communicatiedienst op 
dit comité.

c. sensibiliseren van de medewerkers om specifieke communicatiecontent 
aan te duiden, om aandacht te besteden aan het communicatieaspect 
bij onderhandelingen, om tijdig de gegevens voor de databanken in 
te geven, om bijna systematisch ontwerpen van persberichten en 
achtergrondinformatie op te stellen enz.

Het ontwikkelen van eigen informatieactiviteiten

Het gaat hier om informatiegaring, -verwerking en -verspreiding.

- Informatiegaring

72. De informatiegaring zal op een gestructureerde wijze gebeuren.
Binnen DGD zal een communicatienetwerk met vertegenwoordigers uit de 
verschillende directies actief zijn waarbij ook de algemene communicatiedienst 
(P&C) en de persattaché van de minister betrokken worden. Ook de 
communicatiereflex van de attachés op de posten zal gestimuleerd 
worden en met de Belgische actoren zullen op geregelde tijdstippen de 
nodige overlegmomenten georganiseerd worden om een vlotte informatie-
uitwisseling mogelijk te maken.

73. Met reportagezendingen van eigen personeel en externe journalisten zal 
gerichte informatie kunnen bekomen worden.

74. Het personeel op het hoofdbestuur en het terrein zal aangemoedigd worden 
om persteksten en –content aan te leveren. Formats kunnen hierbij nuttig zijn, 
ook voor bv. de evaluatiediensten en bij resultatenmonitoring.
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- Informatieverwerking naar concrete informatiedragers

75. De informatieverwerking wordt geleid door een algemene gedragscode wat 
betreft de beelden en boodschappen.

76. Voor de professionelen van de sector ontwikkelingssamenwerking, 
beleidsverantwoordelijken en gespecialiseerde media wordt hoofdzakelijk 
gewerkt rond een beperkt aantal informatiedragers: het jaarrapport, de 
website, de nieuwsbrief, een beperkt aantal brochures en een algemene te 
consulteren databank.

77. Voor het brede publiek en i.h.b. voor de jongeren worden bovendien volgende 
producten voorzien: een tijdschrift (waarvoor een specifieke editoriale lijn 
wordt uitgewerkt), specifieke rubrieken op de website, het gebruik van nieuwe 
sociale media en een beperkt aantal thematische exposities.

78. Voor de bedrijfswereld zal via de bestaande instrumenten jaarlijks een gerichte 
communicatie voorzien worden.

79. Meer en meer zal gebruik gemaakt worden van audiovisuele producties 
o.v.v. korte video’s. De online databank zal verder ontwikkeld worden om te 
beantwoorden aan de criteria van IATI.

- Informatieverspreiding

80. Een maximale verspreiding wordt beoogd via eigen verspreidingsinitiatieven 
alsook via de partners en stakeholders en hun netwerken. Voor bepaalde 
instrumenten en activiteiten kan een specifieke verspreidingsstrategie voorzien 
worden.

Informatie en communicatie via partners optimaliseren

81. Regelmatig en gestructureerd overleg en/of contactname zal 
georganiseerd worden met de partners/actoren van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking. In de eerste plaats zal dit gebeuren met BTC en 
met de nga’s. Verder dienen ook richtlijnen uitgewerkt te worden en zal het 
nodige materiaal voorzien worden, ook voor informatie naar de begunstigden 
toe. Desgevallend zal ook meegewerkt worden aan gezamenlijke acties.

82. Er zal ook onderzocht worden hoe de bijdrage aan de resultaten van 
de multilaterale partners en de EU beter kan tot zijn recht komen in de 
communicatie. Zo zal de communicatie uitgaande van de multilaterale 
organisaties en de EU beter afgestemd moeten worden op de noden van de  
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donoren. De IATI-gegevensbank zal in de toekomst aan belang winnen voor 
het gebruik van de informatie die partners ter beschikking stellen.

Integratie van de communicatie met de ontwikkelingseducatie 
nastreven

83. De nodige aandacht, sensibilisering en tools dienen voorzien te worden om 
een wederzijdse versterking tussen ontwikkelingseducatie en (institutionele) 
communicatie te bevorderen.

84. Zo zullen de nodige clausules in de overeenkomsten of vademecums inzake 
ontwikkelingseducatie voorzien worden om een voldoende zichtbaarheid 
van de bijdrage van de federale overheid (in casu van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking) te bekomen.

85. Omgekeerd zullen de communicatieactiviteiten over het beleid en de acties 
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aangegrepen worden om 
tevens de nodige duiding te leveren over de ontwikkelingsproblematiek.

De zichtbaarheid van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
verhogen

86. Een permanente aandacht dient besteed te worden aan de 
zichtbaarheid van de BOS. Hiertoe dienen ook de nodige richtlijnen en 
sensibiliseringsactiviteiten voorzien te worden voor de verschillende 
vormen van samenwerking.

87. Het logo zal nog prominenter aanwezig zijn op het communicatiemateriaal 
en desgevallend zal de handleiding geactualiseerd worden. Sensibilisering en 
vorming voor het systematisch en correct gebruik van het logo zullen indien 
nodig georganiseerd worden.

88. Wat de zichtbaarheid betreft van de BOS bij de acties van de partners/actoren 
die gefinancierd worden door DGD, zullen algemene principes uitgewerkt 
worden, alsook een reeks meer specifieke concrete werkwijzen.

89. Multi-attachés en Belgische vertegenwoordigers in de beheerraden van de 
multilaterale organisaties en EU zullen gesensibiliseerd worden om bijzondere 
aandacht te schenken aan de zichtbaarheid van de Belgische bijdragen, 
zowel financieel als wat de inhoudelijke inbreng betreft.

90. Tevens zal onderzocht worden hoe nauwer kan samengewerkt worden 
met de communicatiediensten van de multilaterale instellingen en de EU 
die hun communicatie nog beter zouden moeten afstemmen op de noden 
van de verschillende donoren. De zichtbaarheid van de BOS zal ook kunnen 
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verhoogd worden door aanwezigheid op persevenementen of outreach-
activiteiten van de multilaterale organisaties en de EU.

De kwaliteit bewaken

91. Op inhoudelijk vlak door:
a. een verhoogde aandacht voor de betrokkenheid van de terreinactoren en 

attachés, alsook via terreinzendingen
b. een versterking van het resultaatgericht beheer en de verdere ontwikkeling 

van de databank m.b.t. de ontwikkelingsresultaten op basis van een 
waarderingssysteem

c. stimulering van de kwaliteitsverbetering binnen en door de werking van 
het redactiecomité en het communicatienetwerk, alsook door een bi-
trimestrieel overleg aangaande het communicatiebeleid

92. Wat de stijl betreft:
a. uitwerking van een editoriale lijn voor het tijdschrift
b. het in rekening brengen van algemeen aanvaarde principes m.b.t. de 

gedragslijn voor beelden en boodschappen.

93. Voor de vormgeving en het taalgebruik/
a. betere verspreiding van de gebruiksgids van de huisstijl en van de richtlijnen
b. organisatie van intern overleg

94. Voor de monitoring en bijsturing:
a. Opiniepeilingen en enquêtes van derden over draagvlak of steun voor 

ontwikkelingssamenwerking (zoals de Europese barometer, of van ngo’s) 
analyseren en in rekening brengen.

b. Om de twee jaar opiniepeilingen en/of enquêtes over draagvlak of het 
lezerspubliek organiseren.

95. Capaciteitsversterking via internationale uitwisselingen en deelname aan 
workshops zoals bv georganiseerd door het DevCom-netwerk bij OESO.
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