
Hoge Raad voor lokale en mondiale duurzame ontwikkeling, 28 december 2020. 

Webinar op 15 maart van 19u30 tot 21u30. 

-  Mutuma Benson, één van de sprekers van de webinar op 15 maart, stelde zich voor en toonde zijn 

presentatie over innovatieve technieken bij wateropslag in Kenia. 

- Reacties vanuit de Hoge Raad op de presentatie: 

- van zeer goede kwaliteit, concreet en begrijpelijk, ook voor een niet gespecialiseerd publiek.  

 - ondertiteling wenselijk 

Walter Buydens stuurt het finale filmpje van Benson binnenkort door. Dit kan als inspiratie dienen voor 

de andere sprekers. De andere sprekers dienen voor eind januari hun filmpje in te dienen. 

- De andere sprekers: 

 - Lieven Bauwens  +  dokter (via Pierre) omtrent voedingsbossen, … 

- Ronny van Looveren + collega  (via Thea) van de Stad Antwerpen, omtrent impact 

klimaatverandering & water (droogte, wateroverlast en adaptieve oplossingen). 

- Mark Bellinckx (mogelijks foute schrijfwijze?): Véronique stuurt mail naar Walter Brat voor 

update 

- Lieven en Ronny presenteren in duo (beiden samen met een vrouw, dus gendergelijkheid verzekerd) 

- Moderator = Véronique (of studenten - nog te bepalen). 

- Duur presentatie: max. 10 minuten voor zij die alleen presenteren; max. 15 minuten voor presentaties 

in duo. Webinar duurt max. 2 uur  presentatie 1+2 (max. 30 min.) – vragenronde (ongeveer 30 min.) – 

presentatie 3 + 4 (max. 30 min.) – vragenronde (ongeveer 30 min.) 

- Véronique (en Walter?) vergadert begin januari met de gemeentediensten ter verduidelijking van 

ondermeer de volgende vragen tot ondersteuning: 

- organisatie webinar via Teams (of Zoom?) en beantwoorden mogelijke technische vragen van 

deelnemers hieromtrent. 

- ondertiteling presentatie Benson 

- publiciteit: info Schoten moet info hebben vóór 6 januari. Pierre, beide Walters en Thea zorgen ervoor 

dat Annelies ten laatste op 3 januari in haar mailbox de volgende info ontvangt: naam van de spreker(s), 

1 foto van de spreker(s), 1 foto gelieerd aan het project, een korte omschrijving van de spreker, een 

korte omschrijving van het project.  

- Tijdens de webinar kan de moderator kort melden (aan het einde van de webinar) dat de gemeente 

Schoten tal van projecten ondersteund. Er kan dan een link getoond worden, die de geïnteresseerde 

Schotenaar begeleidt naar een digitaal overzicht van de projecten. Er moet dus binnen de werkgroep 

ontwikkelingssamenwerking werk gemaakt worden van een webpagina die de gefinancierde projecten 

toont en omschrijft, idealiter is dit operationeel vóór 15 maart. 



Studenten 

- Betrekken van studenten bij onze werking: 2 studenten hadden reeds interesse geuit. Véronique 

brengt ook nog een andere student aan: Seth Wouters. Om hen concreet te betrekken, zal Thea een 

mailtje sturen om een verkenningsgesprek te organiseren. Walter Buydens en Véronique wensen ook bij 

het gesprek aanwezig te zijn (Walter Brat ook interesse?). Tijdens dit gesprek zullen we ons voorstellen, 

peilen naar de verwachtingen en interesses van de studenten. Aan de studenten zou de keuze gelaten 

worden om zich in te zetten voor de Hoge Raad, of eerder voor de werkgroepen (of beide?). Mogelijke 

pistes voor inschakeling studenten: 

- focus op communicatie; inschakelen sociale media, communiceren over de webinar en 

toekomstige activiteiten, communicatie naar scholen toe, …   Ook Annelies zou ondersteuning 

kunnen bieden voor een betere communicatie naar de scholen toe. 

- visuals maken over de projecten die financiering krijgen via de gemeente. Foto van elk project 

+ begeleidend tekstje. Dit kan in samenwerking  met de werkgroep.  

- vragen bundelen vanuit het publiek tijdens de webinar en die doorspelen aan de moderator. 

- gesprek zal plaatsvinden eind januari, na de examens. Thea zal in mail aftoetsen met 

Véronique en Walter(s) om gepaste datum te vinden. 

- Studenten worden ook uitgenodigd voor de volgende vergadering van de Hoge Raad 

Jurering projecten 

- voorstellen ter verbetering: vragenlijst beter afstemmen op artikel 5; artikel 5 moet meer focus on 

genderdiversiteit; duidelijkere link tussen klimaat en ontwikkelingssamenwerking 

- nadenken over kanaal van directe communicatie met de projectindieners (ter beantwoording van 

vragen etc) tijdens de procedure, dus in de periode na het indienen van het project en vóór de 

eindbeoordeling.  

- resultaten moeten zo snel mogelijk gecommuniceerd worden. Hoe? Walter (initatiefnemer) en Dre 

nemen begin januari contact op met Annelies ter uitwerking van ontwerpmail. Belangrijk: transparantie 

over hoe gejureerd werd, beklemtonen betrokkenheid van externe juryleden (noemen bij naam en 

functie vermelden), projecten die nu uit de boot vallen aan boord houden (mogelijkheid tot feedback en 

aanmoedigen om volgend jaar terug voorstel in te dienen). 

- Liesbeth Andries (deskundige mondiaal beleid Provincie Antwerpen) diende zich last minute te 

verontschuldigen als extern jurylid. Zij wil ons echter graag helpen bij de evaluatie en de verfijning van 

onze beoordelingsprocedure.  

-Bij de evaluatie kunnen we ook nagaan welke ondersteuning of vorming belangrijk is voor het 

ontwikkelen, het indienen en de opvolging van duurzame mondiale projecten. We kunnen dit daarna 

ook bespreken in de raad en de werkgroep.     

 

 



Opvolging 

- deadline 4 januari mail naar Annelies mbt sprekers webinar 

- begin januari: contact met Annelies mbt communicatie uitslag jury 

- deadline indienen filmpjes – eind januari 

- gesprek met studenten : eind januari 

- volgende vergadering Hoge Raad, mét studenten: 8 februari om 19u 

 

 

 


