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PROJECTWERKING WMH  
ETHISCHE CODE 

 
De projectwerking van WMH moet beantwoorden aan de doelstellingen zoals vermeld in de statutaire 
opdracht (art. 3): “in de geest van evangelische dienstbaarheid, hulp te verlenen, hetzij stoffelijk, hetzij 
pastoraal, hetzij van welke aard ook aan personen, werken en instellingen, in gebieden waar lokale 
kerken om hulp verzoeken, waar ook ter wereld”. 

De beoordeling van de projectaanvragen gebeurt op een objectieve, billijke en transparante 
manier, in navolging van de opgelegde onderstaande fundamentele criteria en waarden.  
De Projectencommissie vergadert regelmatig om de ontvangen projectaanvragen te 
beoordelen. De goedkeuring van de projectaanvragen hangt samen met de beschikbaarheid 
van de fondsen. 
Bepaalde projectaanvragen kunnen niet worden aanvaard, omdat zij niet beantwoorden aan de 
WMH- doelstellingen of omdat het opzet niet realistisch wordt ingeschat.  
 
 

WAARAAN MOET EEN PROJECTAANVRAAG VOLDOEN OM IN 

AANMERKING TE KOMEN VOOR WMH-PROJECTSTEUN? 
 
 

1. GEOGRAFISCH CRITERIUM 
Het project moet worden uitgevoerd in een ontwikkelingsland (cfr. DAC-lijst). 
 

2. KLEINSCHALIGHEID  
Omwille van fondsenspreiding hebben enkel zinvolle en kleinschalige initiatieven de 
voorkeur van WMH. 
 

3. HUMANITAIRE CRITERIA 
Het project moet actief bijdragen aan de millenniumdoelstellingen , verbetering van de 
levenskwaliteit, ontwikkeling, armoedebestrijding en gemeenschapsopbouw. 
 

4. DUURZAAMHEID / DUURZAME ONTWIKKELING 
Het project is op korte termijn levensvatbaar en op termijn op menselijk én financieel vlak 
renderend. 
Het project heeft een inter-generationele inslag, in die zin dat het gericht is op het in beweging 
zetten van een evolutie die ook de volgende generaties baat en ten volle het milieu respecteert. 
 

5. FINANCIELE TRANSPARANTIE 
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Een projectaanvraag moet waarheidsgetrouwe en transparante financiële informatie 
(eigen/diverse inkomsten, begroting…) bevatten die de basis vormt voor een 
nauwkeurige financiële analyse. 

 
 

FUNDAMENTELE CRITERIA EN WAARDEN VOOR  
WMH-PROJECTSTEUN 

 
Vanuit de WMH- projectwerking worden een aantal fundamentele criteria en waarden 
vooropgesteld waaraan elk project /elke projectaanvraag moet voldoen. Dit laat toe om 
projecten en aanvragers die onverenigbaar zijn met deze fundamentele criteria en waarden, uit 
te sluiten WMH- projectsteun. Tevens moet dit de projectaanvrager stimuleren om hier extra 
oog voor te hebben. 
 

1. NEUTRALITEIT 
Een project dient mensen in nood te helpen, ongeacht hun afkomst, geslacht, uiterlijk, 
geaardheid, handicap, opleidingsniveau, religie, levensbeschouwing of politieke 
overtuiging.  
 

2. ONPARTIJDIGHEID 
Projecten moeten vrij zijn van elke inmenging en mogen niet gebruikt worden om 
bepaalde politieke of economische belangen na te streven.  
 

3. MENSELIJKE WAARDIGHEID  
De persoonlijke waardigheid en integriteit van de projectaanvrager/begunstigden dient 
te allen tijde te worden gerespecteerd. Elke vorm van discriminatie of uitbuiting is 
onaanvaardbaar. 
 

4. BETROUWBAARHEID & VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN 
De projectaanvrager moet, vanuit de projectaanvraag, kunnen aantonen betrouwbaar te 
zijn en in staat om te allen tijde en in alle contacten de nodige verantwoordelijkheid op 
te nemen. 
 

5. SOLIDARITEIT 
Projecten moeten tot stand komen vanuit een oprechte gedrevenheid om lokale 
gemeenschappen te ondersteunen en/of uit te bouwen. 
 

6. REALITEITSZIN  
Er is voldoende inzicht nodig in de concrete noden van de lokale bevolking, de context 
waarin de hulp wordt verleend en de impact van de interventie.  
 



Ethische code projectwerking Wereld Missie Hulp Pagina 3 

 

7. PARTICIPATIE 
Actieve participatie van de lokale gemeenschap vormt een meerwaarde voor de 
projectaanvraag. 
 

8. NOODZAKELIJKHEID 
De project aanvraag/hulp dient te voldoen aan de basisbehoeften van de lokale 
gemeenschap(pen). 
 

9. PROPORTIONALITEIT 
De projectaanvraag/hulp moet evenredig zijn aan de behoefte(n) op het terrein. 
 

10. EFFICIENTIE 
De projectaanvraag moet gericht zijn op een effectieve en doelgerichte inzet van de 
middelen (projectsteun), binnen een vooropgestelde en realistische tijdslimiet. 
 

11. DUURZAAMHEID 
Projecten kunnen worden ondersteund als ze op korte termijn een probleem aanpakken 
en oplossen. Het verlenen van steun mag echter geen doel op zich zijn, maar moet op 
korte en middellange termijn duurzame oplossingen aanreiken. In die zin zal WMH 
maximaal 3 opeenvolgende jaren projectsteun verlenen, tenzij in uitzonderlijke 
omstandigheden en wanneer na evaluatie, verdere ondersteuning wenselijk, 
noodzakelijk haalbaar blijkt. 
 

12. RESPECT VOOR MILIEU EN OMGEVING  
De nodige aandacht dient te worden geschonken aan het behoud van natuurlijke 
bronnen, biodiversiteit, klimaat…  
 

13. RESPECT VOOR HET SOCIAAL WEEFSEL 
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan genderproblematiek, kwetsbare 
groepen, minderheden, eerlijke handel, waardig werk, lokale economie, religieuze 
context, culturele context en plaatselijke gebruiken. 
 

14. WEDERZIJDS RESPECT PROJECTAANVRAGER/BEGUNSTIGDE/WMH 
Projectaanvrager(s), begunstigde(n) en WMH dienen zich, in een geest van wederzijds 
respect, ten volle in te zetten om de beoogde doelen van de projectsteun te bereiken. 
 

 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
Via dialoog en interactie verzekert de Projectencommissie van WMH de transparantie van 
haar besluitvorming. De Commissie ziet nauwgezet toe op de correcte naleving van 
bovenstaande fundamentele criteria en waarden.  


