
Zorg voor een vaste rubriek in het lokale 
infoblad rond mondiale thema’s

Waarom deze uitdaging? 
Lokaal mondiaal beleid is niet enkel een interne aangelegenheid. Het is daarom belangrijk dat ook 
de bewoners van je gemeente weten welke initiatieven er worden genomen vanuit het bestuur.  
Op deze manier kan ook het draagvlak voor mondiale solidariteit vergroten.

Uit een onderzoek is gebleken dat het gemeentelijk infoblad veel wordt gelezen omdat de 
 inwoners van de gemeente graag op de hoogte willen zijn van wat er allemaal gebeurt in hun 
omgeving. Het is dus een ideaal medium om lokaal mondiaal beleid in de kijker te zetten.  
De uitdaging is dan ook om er een vaste rubriek in het infoblad voor te reserveren. De keuze is  
vrij om het thema waarover wordt gecommuniceerd te bepalen. Of waarom niet de activiteiten  
en beleidskeuzes koppelen aan de SDG’s, dat zorgt direct voor extra kleur in je infoblad! 

Het grote voordeel is dat de eigen initiatieven rond mondiale solidariteit hier kunnen aangekon-
digd worden. Aan onderwerpen geen gebrek als we verder kijken en je kan ook andere mondiale 
activiteiten opnemen van lokale organisaties. Maar ook initiatieven rond fair trade en korte keten 
kunnen hier een plaats krijgen. Waarom niet een voorstelling van een particulier initiatief  
(4de pijler) of diaspora-organisatie die een project steunt in een land in ontwikkeling? Vergeet de 
GROS of de Mondiale Raad niet. Zij kunnen zeker interessante artikels en/of aankondigingen 
aanleveren. Uiteraard kunnen jullie via het infoblad ook verslag uitbrengen over de 10 mondiale 
uitdagingen. 
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Ingrediënten voor een geslaagde uitdaging
• Zorg voor een bondige en aangename leesbare tekst. 
• Gebruik een toegankelijke tekst voor een breed publiek en vermijd typische jargonwoorden  

en afkortingen.
• Foto’s en/of illustraties maken het artikel aantrekkelijk.
• Toch kiezen voor een langere tekst? Schrijf deze dan in interviewstijl. Betrek, indien mogelijk,  

er een bekend figuur bij vanuit de gemeente.
• Zorg dat de rubriek duidelijk aangeeft over wat / welke onderwerpen je communiceert. 
• Nog een communicatietip: Deel de activiteit op de gemeentelijke Facebookpagina en tag de 

Provincie Oost-Vlaanderen (@Provincie.Oostvlaanderen).
• …

Concrete voorbeelden
• Infoblad InfoGem met de rubriek ‘Berlare & de Wereld’ (zie pagina 38):  

https://issuu.com/gemeenteberlare/docs/infogem_15_maart_2020_schermversie 
• In het gemeenteblad van Kruibeke linken ze de artikels telkens aan de bijhorende SDG’s: 

https://issuu.com/kruibeke/docs/2021-kruibeke-info-2-zomer-deflowres 
• In het stadsmagazine ‘De Stadskroniek van Sint-Niklaas wordt er telkens een andere SDG in de 

kijker gezet. Er volgt uitleg over de SDG en wat de stad Sint-Niklaas doet om z’n steentje daarin 
bij te dragen: https://issuu.com/sintniklaas/docs/stadskroniek_sint-niklaas_januari_2021

Vragen?
Contacteer het Team Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen:  
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be 
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