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Wie is DvdW vandaag?

Deze inleidingsessie van de Lente-Uni-
versiteit geeft antwoord op de vraag 
«Wie is Dokters van de Wereld-België 
vandaag?». Door een sterke focus op 
interne (eigen projecten) en externe 
(projecten van andere organisaties 
waaraan we bijdragen en de samen-
werking die we soms met anderen 
aangaan) ontwikkelingen, kunnen 
deelnemers alle uitgevoerde activi-
teiten koppelen aan het vastgeleg-
de strategische kader. Meer bepaald 
zal een analyse van onze vaardighe-
den en de fiscale en institutionele 
ontwikkelingen worden uitgevoerd.

 09u15-10u45

Stéphane Heymans (Directeur 
van de Internationale Opera-
ties) & Claire Bourgeois (Be-
stuurder)

DvdW: acteur van de 
verandering

Deze sessie stelt Dokters van de Wereld 
in staat erkend te worden als een ac-
teur van sociale verandering. Door 
de belangrijkste output van DvdW, 
zoals de 0,5-functie, de participatie-
ve aanpak in Tunesië, de voortduren-
de aandacht voor dringende medische 
hulp, het WitBoek, het concept van dor-
pen zonder verkrachting, de campagne 
om geweld tegen migranten te bannen, 
enz.  Door de impact ervan te bespre-
ken zowel uit het verleden als in de 
toekomst, kunnen de deelnemers ons 
vermogen van belangenbehartiging, 
een pijler van onze missie, versterken. 

 11u-12u30

Pierre Verbeeren (Algemeen Di-
recteur) & Emmy Deschuttere 
(Communicatieverantwoorde-
lijke)
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Evaluatie van het  
Strategisch Plan

Tijdens deze sessie kunnen alle deel-
nemers kennismaken met het eva-
luatierapport  dat dankzij de bij-
drage van alle DvdW-afdelingen, 
inclusief internationale missies, werd 
opgemaakt. Meer dan een eenvou-
dige feedback zal deze participe-
rende sessie bijdragen tot een ge-
meenschappelijk begrip tussen de 
belanghebbenden door de belang-
rijkste punten te identificeren die in 
het nieuwe Strategisch Plan moe-
ten worden uitgewerkt of gewijzigd.

 14u-15u

Grégory Meurant (Bestuurder 
en Voorzitter van het Ledenco-
mité) & Sibylle Van Weymeersch 
(Fundraising Officer)

Ronde tafel: Tussen ingebeel-
de identiteit en werkelijkheid

In het verlengde van het evaluatiever-
slag van het Strategisch Plan, zal men 
hier de spanningen tussen de inge-
beelde identiteit van Dokters van 
de Wereld (visies, missies en ideale 
waarden) en de dagelijkse realiteit 
van de activiteiten verduidelijken. We 
zullen een debat houden over de con-
cepten van toegang tot gezondheids-
zorg en het recht op gezondheid, om te 
zien hoe de belanghebbenden binnen 
DvdW gepositioneerd zijn. Dit zal het 
mogelijk maken om, mutatis  mutandi, 
te begrijpen hoe DvdW te positioneren 
op andere spanningen tussen de inge-
beelde identiteit en de werkelijkheid.  

 15u15-17u45

Ri De Ridder (Voorzitter) & Claire 
Bourgeois (Bestuurder)

Gorik Ooms (Advocaat, Hoogle-
raar Rechten en Bestuur van de 
Wereldwijde Gezondheidszorg 
(Londen, Georgetown, Gent),  
voormalig uitvoerend directeur 
van MSF België)

Aperitief en Barbecue van 
de Wereld

 18u-20u30
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Naar een nieuw bestuur: 

Van een stermodel naar een cirkelmodel

Vandaag wordt samen nagedacht over het opmaken van een nieuw be-
stuursmodel binnen Dokters van de Wereld. Om zowel uitdagingen op hu-
manitaire vlak als op vlak van samenwerkingsontwikkeling aan te gaan, stelt 
Dokters van de Wereld een paradigmaverschuiving voor van een stermodel 
(gecentraliseerd op een hoofdzetel in Europa) naar een cirkelvormig model 
(gedecentraliseerd, dat samenwerking en empowerment mogelijk maakt en 
tevens de verantwoordelijkheid verzekert).

Deze dag wordt opgedeeld in twee grote delen:
- De voormiddag handelt over het begrijp van de context en de redenen om 
onze organisatie te veranderen.
- De namiddag is meer toekomstgericht en focust op de belangrijkste richtlij-
nen en voorwaarden om tot deze verandering te komen.

Deze sessie is niet enkel voorbehouden aan de internationale missies omdat  
het volledige bedrijfsmodel, hoofdzetel inbegrepen, moet veranderen.

 09u15-17u15
Stéphane Heymans (Directeur 
van de Internationale Operaties) 
& Pierre Verbeeren (Algemeen Di-
recteur)
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Gezondheid en Migratie

Deze sessie bouwt verder op al verworven ervaring in de migratieprogram-
ma’s van DvdW. Het gezondheidsverslag over migranten in Tunesië, Marokko 
en Niger zorgde voor een eigen aanpak door DvdW. Hoe deze aanpak te ge-
bruiken in onze programma’s? Hoe ze te promoten in andere DvdW-delegaties? 
Kan ervoor gepleit worden om deze aanpak op te nemen in het humanitaire 
protocol voor migranten? Wat zijn de volgende stappen? Als een echte experti-
sewinst aangaande geweld tegen migranten kan dit verslag een stevige steun 
beduiden voor de belangenbehartiging. Meer bepaald gezien DvdW-Frank-
rijk ook een diepgaande studie publiceert over geweld tegen migranten en 
vluchtelingen, van Libië tot Frankrijk en Italië. Ten slotte zullen de EVAM-pro-
grammaDirecteuren deelnemen om een gecoördineerde strategie te bepalen.

 09u15-12u30

Estelle Spoel (Verantwoordelijke 
Gezondheid migratie), Laura Re-
ques-Sastre (Verantwoordelijke Ge-
zondheid migratie DvdW-Frankrijk) 
& Édouard Rodier (Gedelegeerd be-
stuurder EVAM)
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Wat moeten we veranderen 
aan onze werkmethoden? 

Grenzen en vooruitzichten geven 

aan onze acties 

Op basis van enkele programma’s 
en projecten: de projecten in Ména-
ka (Mali), Panzi, Kinshasa (DRC), Ant-
werpen (België),... identificeren we 
in deze participatieve sessie onze 
sterktes en beperkingen om samen 
onze werkmethode te verbeteren. 
Door concrete voorbeelden kunnen 
we algemene conclusies trekken en 
overbrengen naar het volgende Stra-
tegisch Plan. We doen aan casestu-
dy’s: behandelen, ontleden, bekritise-
ren een bepaald project en proberen 
nog dichter bij onze missie te komen.

 14u-17u15

Pierre Verbeeren (Algemeen Di-
recteur), Angeliki Dimou (CG 
Mali), Maria del Pilar Martinez 
Sanchez (CG DRC) & Alexis An-
dries (Directeur Task Force Vlaan-
deren)

Algemene Vergadering

De jaarrekening van 2018 zal na be-
spreking van onze duurzaamheid 
ter goedkeuring worden voorge-
legd. Deze Algemene Vergadering 
zal zich toekomstgericht bezin-
nen over de toestand van de we-
reld in 2030, gefocusseerd op vier 
thema’s, met elk zijn gespreksleider: 
• Het Humanitaire Systeem (Michel 
Maietta, Directeur Onderzoek IRIS),
• Het ontwikkelingssysteem en de be-
wegingen van het maatschappelijk 
middenveld (Arnaud Zacharie, Secre-
taris-Generaal CNCD 11.11.11),
• Gezondheidsbevordering en het Ot-
tawa Handvest (Anne-Laure Pignard),
• Gezondheidszorg (Ri De Ridder, 
Voorzitter).

 18u-20u

Ri De Ridder (Voorzitter)
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Bedrijfsstrategie: 
 SRG, GBV

Deze ochtend zullen de thema’s Sek-
suele en Reproductieve Gezond-
heid (SRG) en Gender-Based Violen-
ce (GBV), de expertisegebieden van 
Dokters van de Wereld, centraal staan. 
Na verduidelijking van de concepten 
die hier gebruikt worden, volgt een 
discussie over de momenteel uitge-
voerde acties, maar ook over de toe-
komstige ontwikkelings-mogelijkhe-
den en initiatieven. De tussenkomst 
van «Rainbow House» - koepelorga-
nisatie van verschillende Franstalige 
en Nederlandstalige LGBTQI-vereni-
gingen - zal de vele beperkingen voor 
de toegang tot zorg voor bepaalde 
groepen alsook de rol die Dokters van 
de Wereld in dit opzicht speelt of zou 
moeten spelen, in vraag te stellen.

 09u15-12u30

Murielle Coiret (Referent GBV) 
& Felipe Rojas Lopez (Referent 
SRG)

De kwestie van het 
Geslacht in de organisatie

Het Genderhandvest zal worden 
voorgesteld en leiden tot een 
open debat over de genderk-
westies die de organisatie en de 
werking ervan doorkruisen. We 
zullen ons spitsen op aanwerving, 
opleidingen, loopbaan, operaties, 
belangenbehartiging, doelgroe-
pen. Dit moet leiden tot het vast-
leggen van duidelijke verbintenis-
sen inzake werkelijke gelijkheid.

 12u30-14u

Murielle Coiret (Referent GBV), 
Céline Glorie (Referent SRG 
Brussel) & Candice Socquet (Di-
rectrice Algemene Diensten)
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HR-strategie: 
Wat moeten we veranderen zonder in de kerstman te geloven?

Deze sessie staat ons toe om antwoorden te geven op de vele 
HR-vragen en kwesties die in het evaluatieverslag aan bod komen.

• Vooreerst worden de gebruikte concepten verduidelijkt en 
de gemeenschappelijke basis voor een echt debat bepaald. 
Bv.: strategie vs. HR-beleid; waarover en over wie praten we?

•  Nadien wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie: waar staan 
we? Over welk kader, beleid en middelen beschikken we?  We geven en-
kele cijfers en bekijken de belangrijkste gekende en geïmplementeerde 
ontwikkelingen door de HR-afdeling. 

• Als laatste, meer toekomstgericht en participatief, worden 
ideeën geschetst over wat moet worden ingevoerd - door de 
identificatie van de verschillende aangehaalde kwesties, niet-
temin rekening houdend met onze  beschikbare middelen.  

 14u-15u30
Candice Socquet (Directrice Al-
gemene Diensten) & Hubert Maj-
chrzyk (HR Manager)
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Marketing: Successen & Uitdagingen 
Wat doet DvdW en wat kan u doen?

DvdW zamelt momenteel 4 tot 5 miljoen donaties in (afhankelijk van de lega-
ten en de activering van het 12 12 noodmechanisme, die de NGO’s gemeen 
hebben). Dit vertegenwoordigt 18 tot 23% van onze inkomsten. Hiermee moet 
men de hoofdzetel, communicatie en.... fondsenwerving zelf betalen. Dit is erg 
duur en er blijft niet veel over om te innoveren op het terrein, ook al is het hoofd-
kantoor ook bron van innovatie en is communicatie een bepleitingsfactor. 

Op basis van de kennis van de deelnemers wil deze sessie de mar-
ketingafdeling introduceren en tegelijkertijd de uitdagingen en hin-
dernissen waarmee zij wordt geconfronteerd, in vraag stellen. 

Deze sessie kan in twee fasen worden opgedeeld. Eerst de huidige strate-
gie van de marketingafdeling herzien, waarbij de belangrijkste uitdagin-
gen voor de fondsenwerving worden belicht. In een tweede fase het vast-
stellen van de belangrijkste doelstellingen voor 2022 en de rol die elke 
belanghebbende partij kan spelen bij het bereiken van deze doelstellingen. 

 16u-17u30
Alexandre Seron (Directeur Cam-
paign) & Dorine Naeyaert (Major 
Donors) 
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Het uur van de waarheid

Je hebt een idee of voorstel, je wilt 
dat DvdW een nieuwe wending 
neemt. Je vindt dat er niets hoeft te 
veranderen of dat DvdW net alles 
moet herzien.... Neem het woord 
voor 3 tot 10 minuten om je idee te 
kennen geven. Het definiëren van 
een Strategisch Plan is een kans 
voor iedereen om te uiten wat hij/zij 
wil. We zijn samen, maar ieder heeft 
zijn woord te zeggen. Deze sessie is 
- net als de andere - een kans voor 
vrijwilligers, leden, internationale 
missies..... om nieuwe ideeën aan te 
brengen. Alles wat uit het hart komt, 
mag gezegd worden! Vooraleer 
het toekomstige Strategische Plan 
wordt opgesteld. Daarna is het te 
laat (ook al is het nooit ‘echt’ te laat). 

 11u-12u

Ieder die dit wenst, inschrijvin-
gen via assistant.direction@
medecinsdumonde.be  

Het uur van de vrijwilli-
gers

Vrijwilliger, militant, activist, operator, 
belanghebbende, hulpverlener, do-
nateur, ... er zijn 1001 manieren om bij 
te dragen aan de missie van DvdW. 
Welke strategische richtingen moe-
ten we inslaan op gebied van aanwer-
ving, opleiding, mobilisatie, verloning,... 
van alle inzet en verwachtingen? Vorig 
jaar vond een enquête plaats, die kan 
helpen de toekomst beter te begrij-
pen en te overpeinzen. Meer bepaald 
om de aanpak van het vrijwilligers-
werk te diversifiëren: er is niet enkel 
het standaardprofiel van de vrijwilliger. 

 12u-13u

Tom Van Liefferinge (HR verant-
woordelijke voor vrijwilligers) & 
Marine Poliart (Verantwoordelijke 
voor mobilisatie) 

Aperitief en Salade van de 
Wereld

 13u-14u30
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Het Grote Forum

De activiteiten van Dokters van de Wereld kunnen worden onderverdeeld in 6 geogra-
fische segmenten:
- Vlaanderen en Brussel: Alexis Andries (Directeur Task Force Vlaanderen)
- Wallonië en Brussel: Nathalie Annez, Hajare Boujtat en Anne-Laure Pignard (Pro-
grammacoördinator)
- De Balkan: Juliette Delescluse (Algemeen Coördinator Kroatië-Bosnië) en Anne 
Barthes (Desk Officer) 
- Maghreb: Amina Medimagh (Algemeen Coördinator Tunesië) en Tarik Oufkir 
(Dokter en directeur MS2) 
- Sahel-streek: Angeliki Dimou (Algemeen Coördinator Mali), Soumaila Maiga Ibra-
him (Algemeen Coördinator Niger), Zampou Lassina (Verantwoordelijke Keogoo) en 
Luc Meissner (Desk Officer) 
- Het gebied van de Grote Meren: Maria del Pilar Martinez Sanchez (Algemeen Co-
ordinator Congo) en Olivier Van Eyll (Desk Officer) 

Samen met externe gesprekspartners gaan we op zoek naar een antwoord op de vol-
gende twee vragen: 
1. Wat zijn de grootste gezondheidsproblemen in deze regio’s?
2. Wat is de toegevoegde waarde van DvdW in deze regio’s?  

We belichten de specifieke knowhow, ontwikkeld door de belanghebbenden. Voor elke 
context trachten we de betekenis van de belangrijkste opdrachten van DvdW-missie 
te begrijpen: 

 14u30-16u30

•Empowerment 
•Onafhankelijkheid 
•Evenwicht, met name in onze 
betrekkingen met partners 
•Sociale rechtvaardigheid 

•Engagement
•Zorg
•Getuigenis
•Ondersteuning van  
verandering 


