
Organiseer een activiteit voor het 
 gemeentepersoneel die het eigen 
 lokaal mondiaal beleid in de kijker zet

Waarom deze uitdaging? 
Voor deze uitdaging willen we vooral dat jullie het gemeentepersoneel betrekken. Daar de andere 
uitdagingen vooral focussen op externe activiteiten, gaat het hier over iets intern. Als lokaal 
bestuur hebben we namelijk een voorbeeldrol en zijn al onze medewerkers ambassadeurs! 

Organiseer daarom een activiteit met een mondiaal thema voor je collega’s. Dit kan een vorming, 
een workshop of een simpele infosessie zijn, wees creatief! Koppel deze activiteit aan het eigen 
gemeentelijke beleid. Werd er recent een nieuwe strategie voor Duurzame Aankopen 
 goedgekeurd, of zet je gemeente bestuur hard in op Fair Trade of werd er een nieuwe stedenband 
aangegaan? Zorg dat het gemeentepersoneel hier van op de hoogte is. Al gaat het natuurlijk om 
meer dan informeren, zorg dat je collega’s mee aan de kar trekken, sensibiliseer hen en probeer 
hen aan te zetten om zelf actie te ondernemen voor duurzame keuzes, zowel op het werk als 
thuis. 

Wil je je gemeentepersoneel verwennen met wat lekker fairtrade chocolade? Perfect! Maar 
 probeer hier toch ook een toffe activiteit met sensibiliserende boodschap aan te koppelen.
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Ingrediënten voor een geslaagde uitdaging
• Infosessie, workshop, Quiz, introductiesessie, … 
• In het kader van het subsidiereglement ter ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid kan  

je vormingen en workshops aanvragen. Er staat ook een uitgebreid aanbod tussen voor 
 ambtenaren!

• Neem als lokaal bestuur deel aan de Youca Action Day
• Waarom deze sessie niet koppelen aan een teambuildingsmoment?
• Maak een leuke foto- of videoverslag van de activiteit en verzamel getuigenissen van de 

 deelnemers 
• Op website van de VVSG vind je tips om aan de slag met de duurzame 

 ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in je gemeente 
• Nog een communicatietip: Deel de activiteit op de gemeentelijke Facebookpagina en tag de 

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

Concrete voorbeelden
• Organiseer een FairTrade@Home (maar dan op het werk): een koffie-, chocolade- of wijn- 

proeverij waar ook achtergrondinformatie gegeven wordt over eerlijke handel:  
https://www.oxfamwereldwinkels.be/doe-mee/fair-trade-at-home/ 

• Nazareth gebruikte de Tournée Minérale campagne om ook Fair Trade mee te promoten, door 
middel van een sensibiliserende mail én video met mocktailrecept met Fair Trade ingrediënten 
naar het personeel. Als nieuwjaarscadeau kreeg het gemeentepersoneel Nazarethbons die ook 
in de Oxfam Wereldwinkel te gebruiken zijn.

• Wachtebeke organiseerde een introductieworkshop rond duurzame aankopen. 
• Eeklo organiseerde een fietstocht voor hun personeel langsheen duurzame producenten of 

handelaars en interessante sociale of mondiale verenigingen. Aan deze fietstocht was een 
sensibiliserende wedstrijd verbonden. 

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

https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit/subsidies/subsidie-voor-educatief-en-informatief-aanbod-ter-ondersteuning-.html
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/02309721-930c-4515-a5be-d7217330ed66/E00_R222_01_educatief%20aanbod_18112021.pdf
https://www.youca.be/
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdgs-en-beleid
mailto:mondialesolidariteit%40oost-vlaanderen.be?subject=

