
Hoe werken met boerenorganisaties
zonder ze te instrumentaliseren ?

18 juni 2009 
Van 9u30 tot 14u bij CNCD-11.11.11 Handelskaai 9 te 1000 Brussel

Atelier georganiseerd door de Coalitie Teger De Honger/Coalition Contre la Faim

Uitgenodigde NGO's:
Vredeseilanden, SOS Faim, Oxfam solidarité -solidariteit, CSA, T rias, Fian, CNCD-1 1.11.11, Entraide et Fraternité , ADG, VSF, Broederlijk Delen,
Oxfam W ereldwinkels, Solidarité socialiste, Bevrijde W ereld, CDI Bwamanda, Carit as International, Iles de Paix, Aquadev .

Ter info 
Elke deelnemer kan zijn eigen t aal spreken (Nederlands fo Frans) tijdens de workshop
Bevestiging van uw deelname aan:  Stefaan Bonte, stefaan.bonte@triasngo.be

Waarom dit atelier?
In september 2009 organiseert de Coalitie tegen de Honger/Coalition contre la Faim voor de
vijfde keer een Ronde Tafel, een proces dat in 2007 begonnen is. Bedoeling is om een bijdrage
te leveren aan de uitwerking van de toekomstige strategienota van de Belgische ontwikkel-
ingssamenwerking over landbouw en specifiek de bezorgdheden van boerenorganisaties in het
Zuiden op te nemen.

Doelstellingen van het atelier
Het atelier van 18 juni heeft als doel een bijdrage vanuit de Ngo's te formuleren aan de ronde
tafel in september 2009. We willen een stap verder gaan in het bevestigen van het belang van
boerenorganisaties (hetgeen reeds verworven is).

Concreet 
We stellen voor aan de NGO's (NL/FR) die met boerenorganisaties samenwerken om een brain-
storm te houden over de doelen en praktijken van de verschillende actoren in ontwikkel-
ingssamenwerking om hieruit een reeks aanbevelingen te kunnen formuleren tijdens de 5e
ronde tafel in september 2009 en alsdus tot een gedeelde visie te komen over het werken met
boerenorganisaties. 

De 6 vragen die worden behandeld :
- Hoe moeten boerenorganisaties betrokken worden in ontwikkelingsprocessen die de Belgische
OS ondersteunt?

- Wat verstaan we onder 'boerenorganisatie' (basis objectieven, nodige competenties, ver-
schillen met NGO's)?

- Welke rollen kunnen NGO's (en andere actoren van ontwikkelingssamenwerking) spelen in het
versterken van boerenorganisaties en wat moet er versterkt worden?

- Op welke niveau samenwerken met boerenorganisaties zonder link tussen de niveau's te ver-
liezen (leden-basis boerengroepen-nationale boerenorganisatie-regionale netwerken)?

- Hoe kunnen we vermijden dat een samenwerking tussen actoren van ontwikkelingssamen-
werking in het Noorden niet de rol van boerenorganisaties in het Zuiden om de samenwerking
met hun partners te coördineren verzwakt?

- Hoe kan de werking van de gemengde commissies en de plaats van boerenorganisaties ver-
beterd worden?

- Hoe moeten boerenorganisaties betrokken worden in de ontwikkelingsprocessen van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking?
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Programma

- 9u30 : onthaal en voorstel-
ling van doelstellingen

- 9u45 : Output van de Eerste
Ronde Tafel van 13 december
2007

- 10u00 : Voorstelling van
voorbeelden uit de praktijk met
boerenorganisaties : voor-
stelling van een Agricord lidor-
ganisatie en een getuigenis van
uitdagingen die boerenorgan-
isaties hebben door een verte-
genwoordiger van Roppa.

- 10u45 : koffie pauze

- 11u00:  groepswerk in twee
groepen op basis van de 6 vra-
gen (zie hiernaast)

- 13u00 : terugkoppeling in
plenaire van de werkgroepen 

- 13u30 : reacties en plenair
debat

- 13u50 : conclusies en uitn-
odiging voor de 5e RT

- 14u00 : Einde


