Management response Eindevaluatie België
KIYO, Solidagro en Viva Salud bedanken Gaëlle van INANGA voor haar werk en de
geïnvesteerde tijd om onze werking goed te begrijpen. We zullen
haar
aanbevelingen zeker opvolgen tijdens de implementatie van onze nieuwe
programma’s 2022-2026 met de ontwikkelde actieplannen hieronder.
Aanbeveling 1: "Om het geleverde werk en de leidende rol die het
gezamenlijk programma op zich heeft genomen rond de rechtenbenadering
duurzaam te institutionaliseren dienen de programmapartners op zoek te gaan
naar (koepel)-organisaties die bereid zijn om mee een trekkersrol op te nemen
en verder aan de slag te gaan met de rechtenbenadering. Door de lancering
van een werf hierrond binnen 11.11.11. kunnen de verwezenlijkingen van het
programma duurzaam geïnstitutionaliseerd worden.”
Management response:
Wij zullen uiteraard belanghebbende partijen blijven bij het helpen ontwikkelen
van een rechtenbenadering binnen de sector. De resultaten van het seminarie
rechtenbenadering (3 december 2021) werden gepubliceerd op de website
rechtenbenadering https://approchedroits-rechtenbenadering.be/?
page_id=2140&lang=nl (die nog enkele jaren actief zal blijven). Dit seminarie
werd gezamenlijk georganiseerd met 14 organisaties (ons gezamenlijk
programma en 11 andere maatschappelijke organisaties) en is reeds een teken
van onze bereidheid om deze aanpak binnen de ontwikkelingssamenwerking te
bevorderen.
Belangrijkste acties
1.1 Verspreiding van
resultaten van seminarie
rechtenbenadering
1.2 Communicatie met
11.11.11 om een werf te
ontwikkelen

Timing
Januari 2022

Verantwoordelijken
14 deelnemende
organisaties

Programma 2022-2026

Programmacoördinator
FIAN-Quinoa-SolidagroViva Salud.
KIYO wil zeker haar
ervaring in het
toepassen van de RB
tijdens een werf sessie
delen, maar zal hier
geen actieve
rol/trekkersrol in
opnemen.

Aanbeveling 2: “Het is aangeraden dat KIYO verder gaat op de ingeslagen
weg om meer samen te werken met andere Belgische actoren die actief zijn
binnen WBE (zie GSK) zodat een organisatiespecifieke aanpak via
kinderrechtenperspectief transversaal geïntegreerd kan worden in bestaande
WBE-programma’s. Door op deze manier te streven naar een
multiplicatoreffect kan de doeltreffendheid en duurzaamheid van het
programma nog vergroot worden.”
Management response:



KIYO heeft een nieuw 5-jaren programma bij DGD ingediend samen met
Djapo. We zullen institutioneel samenwerken en gezamenlijke
activiteiten organiseren met betrekking tot de “Empowerment van
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kinderen en jongeren” in België. KIYO en Djapo maken samen deel uit
van het Partnerschap School for Rights en bundelen verder de krachten
om een professionaliseringstraject voor leerkrachten op te zetten waarin
empowerment en actiegericht werken samenkomen vanuit de visie op
wereldburgerschap.



KIYO neemt in het volgende programma de coördinatie op van het
Partnerschap Kinderrechtenscholen/School for Rights. In totaal nemen 7
Belgische actoren die actief zijn binnen WBE deel aan dit Partnerschap.
In de nieuw ontwikkelde visie van het Partnerschap wordt
Kinderrechteneducatie beschouwd als noodzakelijke voorwaarde om
wereldburgerschap binnen de schoolcontext te integreren. We werken
samen met leerkrachten en directies van verschillende scholen opdat zij
kinderrechten en wereldburgerschap integreren in hun dagelijkse
schoolpraktijk en –beleid.



KIYO zal in het nieuwe programma ook verschillende synergiën aangaan
met andere organisaties om haar organisatiespecifieke visie op
wereldburgerschap in de schoolcontext, maar ook buiten de
schoolcontext verder ingang te laten vinden (Echos Communication,
4ePijler steunpunt, UCOS,…).

Belangrijkste acties
2.1 Coördinatie
partnerschap S4R
2.2
Professionaliseringstraje
ct voor leerkrachten

Timing
2022-2026

Verantwoordelijken
KIYO

2022-226

KIYO

Aanbeveling 3: “In de toekomst en gezien de aangetoonde versterking van
Dwagulu Dekkente is het aangeraden dat Solidagro overweegt om de
ondersteuning aan Dwagulu Dekkente veeleer vanuit een
Wereldburgerschapsperspectief te bekijken eerder dan onder het mom van de
“versterking van een sociale organisatie”.”
Management response:
Dwagulu Dekkente is een partner van Solidagro. Vanuit goed
partnerschapsbeheer is het de taak van Solidagro om haar partners te
versterken in hun capaciteiten om hun visie te kunnen implementeren en zo
hun bijdrage te kunnen leveren binnen het gemeenschappelijk programma.
We zijn in gesprek met Dwagulu Dekkente om te bekijken op welke manier ze
op dit moment ondersteund worden en hoe deze ondersteuning op lange
termijn een efficiëntere invulling kan krijgen. Deze ondersteuning moet voor
beide organisaties een gedeelde meerwaarde zijn, dit zowel op organisatorisch,
financieel als inhoudelijk vlak.
Daarnaast is Dwagulu Dekkente natuurlijk een partner van Solidagro net
omwille van het wereldburgerschapsperspectief, namelijk het bevorderen van
internationale solidariteit. De inleeftrajecten die daartoe georganiseerd worden
maken dan ook integraal deel uit van het programma en de samenwerking
tussen Solidagro en Dwagulu Dekkente.

2

Belangrijkste acties
3.1 Bespreking van het
partnerschap en CV

Timing
Q1 2022

Verantwoordelijken
Solidagro

Aanbeveling 4: Viva Salud dient blijvend te investeren in de doeltreffendheid
van de campagnes die betrekking hebben op het recht op gezondheid in het
kader van de coronacrisis zodat de kans op impact eveneens vergroot wordt.
Door blijvend te investeren op het belang van sterke publieke gezondheidszorg
kan Viva Salud invloed uitoefenen op het Belgische en Europese beleid maar
ook wereldwijd in haar partnerlanden.
Management response:
We zullen blijven inzetten op de doeltreffendheid van campagnes in het kader
van de coronacrisis maar zullen dit zeker ook verbreden naar andere thema’s.
We voorzien in het volgende programma nog meer horizontale samenwerking
tussen België en de partnerlanden en binnen internationale netwerken zodat
campagnes nog breder gedragen en verspreid worden (op nationaal, Europees
en internationaal niveau).
Het belang van een sterke publieke gezondheidszorg blijft, ook in het volgende
programma, een belangrijk thema binnen de werking van Viva Salud. Het
spreekt voor zich dat we hierrond blijven beleidswerk doen en zo verder
proberen invloed uit te oefenen op het (inter)nationale beleid. Dit werd, in het
nieuwe België-programma, ook uitgewerkt onder één van de resultaten (R4) en
zal gemeenschappelijk uitgevoerd worden door Solidagro, Quinoa, FIAN België
en Viva Salud. Daarnaast zal ook binnen het beleidswerk rond publieke
gezondheidszorg veel input vanuit de partnerlanden gebruikt worden zoals
hierboven aangegeven.
Belangrijkste acties
4.1 Doeltreffendheid
campagnes vergroten
4.2 Blijvende invloed
uitoefenen op
(internationaal) beleid
rond het belang van
sterke publieke
gezondheidszorg

Timing
Vanaf 2022

Verantwoordelijken
Viva Salud

2022-2026

Viva Salud, partners &
PHM
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