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I. De Adviesraad Gender en Ontwikkeling 
 

 

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO), opgericht bij Koninklijk Besluit van 2 april 2014, levert 

een bijdrage aan de beslissingen van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de federale 

regering met betrekking tot gender en ontwikkeling. Door middel van zijn adviserende rol zorgt de 

Adviesraad voor een betere integratie van gender in het Belgische ontwikkelingsbeleid en in de 

standpunten die België inneemt op internationaal niveau. De Adviesraad maakt gebruik van het werk 

van het platform BE-Gender of andere externe deskundigen. 

De leden van de Adviesraad 

De ARGO bestaat uit zeven effectieve en zeven plaatsvervangende leden, twee leden met adviserende 

stem en twee waarnemende leden. De adviesraad wordt voorgezeten door Sophie Charlier van Le 

Monde selon les femmes en gastprofessor aan de UCL. De vice-voorzitter is Lina Neeb van Oxfam-

Solidariteit. 

 

Effectieve leden: 

 Sophie Charlier (Le Monde selon les femmes, als vertegenwoordiger van CNCD-11.11.11) 

 Lina Neeb (Oxfam-Solidariteit, als vertegenwoordiger van 11.11.11) 

 Maggi Poppe (Nederlandstalige Vrouwenraad) 

 Pascale Maquestiau (Conseil de Femmes Francophones) 

 Hannelore Roos (Universiteit Hasselt, als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige academische 

wereld) 

 Isabel Yepez Del Castillo (Université catholique de Louvain, als vertegenwoordiger van de Franstalige 

academische wereld) 

 Jeroen Decuyper (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) 

Plaatsvervangende leden: 

 Sabine Kakunga (CNCD-11.11.11)  

 Liesbet Vangeel (FOS, als vertegenwoordiger van 11.11.11) 

 Leen Scheerlinck (Nederlandstalige Vrouwenraad) 

 Sylvie Mbombo (Conseil de Femmes Francophones) 

 Annelies Verdoolaege (Universiteit Gent, als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige 

academische wereld)  

 Annie Cornet (Université de Liège, als vertegenwoordiger van de Franstalige academische wereld) 

 Véronique De Baets (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) 

Raadgevende leden: 

 Ellen De Geest (Kabinet van de minister van ontwikkelingssamenwerking) 

 Sandrine Vanhamme (DGD) 

Waarnemers: 

 Maria João Coelho (BIO) 

 Marleen Bosmans (Enabel) 
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II. Werking van de Adviesraad 

De ARGO en het platform BE-Gender zijn actief sinds eind 2014. Naast het voorzitterschap wordt het 

secretariaat verzorgd door 11.11.11 en CNCD. De werking van de adviesraad en van het platform BE-

Gender zijn grotendeels geïntegreerd door de oprichting van gezamenlijke thematische werkgroepen 

die instaan voor de voorbereiding van de belangrijkste adviezen en activiteiten. De expertise van BE-

gender wordt zo sterker betrokken bij de werking van de Raad. 

De eerste helft van 2018 werd voornamelijk ingezet op het versterken van de samenwerking met de 

leden. Voor de ngo’s betekent dit concreet dat eind 2017 ingezet werd op het versterken van de 

vertegenwoordiging van het middenveld in de Raad. De Raad van Bestuur van 11.11.11 keurde de 

kandidatuur van Lina Neeb (Oxfam) goed om als effectief lid en vice voorzitter te zetelen in de ARGO 

en Liesbet Vangeel (FOS) werd aangeduid als opvolger.  

De Adviesraad heeft één keer per jaar een formele ontmoeting met de minister van 

Ontwikkelingssamenwerking om de wederzijdse verwachtingen te bespreken en om het jaarlijks 

actieplan toe te lichten. Deze bijeenkomst vond plaats op 5 februari 2018. Het werd voorafgegaan door 

een voorbereidende dialoog met het kabinet ontwikkelingssamenwerking en DGD op 23 januari 2018. 

Alsook door een voorbereidende vergadering met het middenveld en experten op 29 januari. Deze 

laatste vergadering diende tevens om het ontwerp actieplan 2018 van de ARGO verder te bespreken.  

Voor de uitvoering van het actieplan richtte de Raad twee soorten werkgroepen op voorgezeten door 

de leden van de ARGO. In de eerste plaats zijn er werkgroepen om adviesnota’s en reacties voor te 

bereiden in verband met belangrijke debatten in het kader van ontwikkelingssamenwerking en in 

kader van internationale bijeenkomsten. Het gaat om de volgende werkgroepen: 1) de werkgroep 

Commission on the Status of Women (CSW), 2) de werkgroep gender en geweld en 3) de ad hoc 

werking in kader van de herziening van de wet ontwikkelingssamenwerking. In de tweede plaats zijn 

er werkgroepen voor verdere verdieping, inhoudelijk onderzoek en publiek debat. De volgende 

werkgroepen stonden hiervoor in: 1) gender en verkiezingen in DRC, 2) gender en migratie 3) gender 

en digitalisering 4) gender en landbouw en 5) de werkgroep over gender en de Doelstellingen voor 

Duurzame Ontwikkeling (SDG). 

Alle werkgroepen worden getrokken door leden van de Adviesraad, ondersteund door het secretariaat 

van de ARGO en staan open voor externe deskundigen (binnen BE-Gender, de universiteiten, de 

organisaties uit de civiele samenleving, de administratie en indien nodig internationale deskundigen). 

De leden van de Adviesraad nemen deel aan deze verschillende werkgroepen afhankelijk van hun 

expertise en beschikbaarheid. Alle adviezen moeten wel uiteindelijk worden goedgekeurd door de 

Adviesraad. 

De activiteiten van de Adviesraad worden in de eerste plaats bekendgemaakt op de eigen website van 

de Adviesraad (zie punt VI), alsook indien mogelijk op de website van de Directie-Generaal 

Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse 

Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
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III. Adviezen 2018 

In 2018 heeft de ARGO vijf adviezen overgemaakt aan de minister ontwikkelingssamenwerking en aan 

DGD. In sommige gevallen werden de adviezen tevens gericht aan andere leden van de federale 

regering of hun administraties. Dit wordt hieronder steeds aangegeven.  

1. Advies voor de 62ste Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties in verband 

met het beleidsproces van de CSW en de strategische lijn die België moet volgen 

(datum: 19-01-2018) 

Dit advies van de ARGO analyseert het onderhandelingsproces met betrekking tot de CSW en de 

inhoud van de conclusies in een internationale context die sinds enkele jaren wordt gekenmerkt door 

de opkomst van een offensieve coalitie van conservatieve spelers en herhaalde aanvallen op de 

rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld, die gebaseerd zijn op argumenten die misbruik 

maken van religie, cultuur, traditie en de nationale soevereiniteit. 

De ARGO verwelkomt de inspanningen die België eerder heeft geleverd om te komen tot sterke 

standpunten binnen de CSW. Dit advies is bedoeld om die inspanningen en de inzet van België voor 

gendergelijkheid te versterken. Dit advies formuleert aanbevelingen als bijdrage aan de denkoefening 

over een realistische strategie op lange termijn om tijdens de volgende vergaderingen van de CSW 

vooruitgang te boeken en te vermijden dat de belangrijkste opdracht van deze Commissie – het 

bevorderen van de vrouwenrechten en gendergelijkheid – verloren gaat door een onherstelbare 

achteruitgang van de rechten van vrouwen en meisjes in de wereld. 

Dit advies werd ook gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de directie Mensenrechten van de 

FOD Buitenlandse Zaken. 

Deze mededeling is niet rechtstreeks beschikbaar op de website van de ARGO vanwege de gevoelige inhoud. Het 

is wel op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat van de ARGO. 

2. Advies inzake gendermainstreaming bij het uitvoeren van het strategisch beleid met betrekking 

tot digitalisering voor ontwikkeling 

(datum: 28-02-2018) 

De digitale kloof omwille van gender is niet enkel een maatschappelijk probleem en een probleem 

inzake gelijkheid, maar vormt ook een wezenlijke uitdaging voor economische ontwikkeling. 

Digitalisering voor ontwikkeling wordt gezien als een instrument om te komen tot gelijkheid tussen 

vrouwen en mannen en om in te grijpen op de structurele ongelijkheid waarmee vrouwen en meisjes 

worden geconfronteerd. Die ongelijkheid zal evenwel niet alleen verdwijnen doordat er beroep wordt 

gedaan op digitalisering. Het risico bestaat dat de digitale kloof net groter wordt als de interventies in 

verband met het strategisch beleid met betrekking tot digitalisering voor ontwikkeling van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking (D4D) geen rekening houden met de meest kwetsbaren en met de nood 

om prioritair te investeren in de grondslagen van duurzame menselijke ontwikkeling, namelijk 

basisonderwijs en toegankelijke diensten voor gezondheidszorg van een goede kwaliteit. 

In deze adviesnota levert de ARGO nuttige informatie over de context en ook aanbevelingen voor de 

uitvoering, opvolging en eventuele aanpassing van het Belgische D4D-beleid vanuit een gender 

https://www.argo-ccgd.be/nl/content/advies-voor-de-62ste-commissie-voor-de-status-van-de-vrouw-van-de-verenigde-naties-verband
https://www.argo-ccgd.be/nl/content/advies-voor-de-62ste-commissie-voor-de-status-van-de-vrouw-van-de-verenigde-naties-verband
https://www.argo-ccgd.be/nl/content/advies-inzake-gendermainstreaming-bij-het-uitvoeren-van-het-strategisch-beleid-met
https://www.argo-ccgd.be/nl/content/advies-inzake-gendermainstreaming-bij-het-uitvoeren-van-het-strategisch-beleid-met
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oogpunt, vooral dan wat betreft de belangrijkste krachtlijnen ervan: “digitalisering voor inclusieve 

samenlevingen” en “digitalisering voor inclusieve en duurzame economische groei”.  

Hierbij de vijf aanbevelingen: 

 Zet inclusieve onderwijssystemen op 

 Garandeer de toegang, deelname en zeggenschap van vrouwen bij de digitalisering  

 Verwezenlijk het potentieel van digitalisering voor de empowerment van meisjes en vrouwen  

 Strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes ook in de digitale sfeer 

 Moedig het verzamelen van gegevens en het opstellen van betrouwbare naar geslacht 

uitgesplitste statistieken aan 

De link naar het advies: 
https://www.argo-ccgd.be/sites/default/files/180228_advies_digitalisering_final.nl_.pdf  

3. Advies in functie van de Belgische positionering ten aanzien van de 107de zitting van de 

International Labour Conference 

(datum: 17-05-2018) 

De ARGO adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de 

onderhandelingen over en de goedkeuring van de conclusies van de 107de zitting van de International 

Labour Conference te pleiten voor een volwaardige conventie, aangevuld met een aanbeveling, met 

specifieke aandacht voor gendergerelateerd geweld. 

De ARGO beveelt aan: 

1. Ondersteun een sterk normeringsinstrument tegen geweld en pesterijen op het werk met 

specifieke aandacht voor gendergerelateerd geweld 

2. Bepleit een instrument met een brede reikwijdte 

3. Mainstream gender en erken de rol van alle actoren 

4. Pleit voor een correcte definiëring 

5. Investeer in een inclusieve en transparante politieke en beleidsdialoog over gendergerelateerd 

geweld op het werk als belangrijke kwestie 

6. Sensibiliseer over geweld en pesterijen op het werk met een specifieke aandacht voor 

gendergerelateerd geweld aan de hand van concrete cases 

7. Investeer in expertise-uitwisseling en technische ondersteuning 

8. Moedig actoren in de ontwikkelingssector aan om aan zelfregulering te doen 

Dit advies werd ook gericht aan de minister voor Werk, Economie en Consumentenzaken en aan de 

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking. 

De link naar het advies: 
https://www.argo-ccgd.be/sites/default/files/argo_advies_ilc_180517_1.pdf  

  

https://www.argo-ccgd.be/sites/default/files/180228_advies_digitalisering_final.nl_.pdf
https://www.argo-ccgd.be/nl/content/advies-functie-van-de-belgische-positionering-ten-aanzien-van-de-107de-zitting-van-de
https://www.argo-ccgd.be/nl/content/advies-functie-van-de-belgische-positionering-ten-aanzien-van-de-107de-zitting-van-de
https://www.argo-ccgd.be/sites/default/files/argo_advies_ilc_180517_1.pdf
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4. Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling over het voorontwerp van wet met betrekking 

tot het Belgische ontwikkelingsbeleid 

(datum: 12-11-2018) 

Dit advies van ARGO richt zich op het in aanmerking nemen van gender in het voorontwerp van wet 

met betrekking tot het Belgische ontwikkelingsbeleid. Het advies werd uitgebracht na de 

overlegvergadering van 7 november met het kabinet van de minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking. 

België stelt zich sinds enkele jaren op als voorvechter van gendergelijkheid en verdediger van de 

mensenrechten van iedereen, ongeacht seksuele geaardheid, genderidentiteit of seksuele kenmerken. 

De vroegere en huidige engagementen van de minister van Ontwikkelingssamenwerking moeten 

worden weerspiegeld in de tekst van het voorontwerp van wet met betrekking tot het 

ontwikkelingsbeleid, om te garanderen dat het Belgisch ontwikkelingsbeleid de komende jaren de 

daad bij het woord voegt. 

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling meent dat het rekening houden met de aanbevelingen de 

huidige positie van België op het internationale toneel zal versterken als betrouwbare en ernstige 

partner ten dienste van de mensenrechten en de gendergelijkheid. 

De link naar het advies: 

https://www.argo-

ccgd.be/sites/default/files/argo_advies_voorontwerp_van_wet_mbt_het_belgische_ontwikkelingsbeleid.pdf  

5. Recommendations for the 63rd session of the Commission on the Status of Women regarding the 

priority theme “Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure 

for gender equality and the empowerment of women and girls”  

(Datum: 10-12-2018) 

De ARGO adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de 

onderhandelingen over en de goedkeuring van de conclusies van de 62ste Commissie voor de Status 

van de Vrouw, in verband met het prioritaire thema "Sociale bescherming, toegang tot openbare 

diensten en duurzame infrastructuur voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en 

meisjes", rekening te houden met de volgende elementen: 

 Gendergevoelige systemen van sociale bescherming, hoogwaardige openbare diensten en 

duurzame infrastructuur 

 Uitbreiding van de sociale bescherming 

 Erkenning, herverdeling en vermindering van onbetaald zorgwerk 

 Investeren in programma's die voortbouwen op de verbanden tussen sociale bescherming in 

relatie tot openbare diensten en duurzame infrastructuur 

Het advies werd in het Engels opgesteld gezien dit de onderhandelingstaal is voor de CSW. 

Dit advies werd ook gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de directie Mensenrechten van de 

FOD Buitenlandse Zaken. 

De link naar het advies:  

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/181210_argo_ccgd_recommendations_for_csw63.pdf  

https://www.argo-ccgd.be/sites/default/files/argo_advies_voorontwerp_van_wet_mbt_het_belgische_ontwikkelingsbeleid.pdf
https://www.argo-ccgd.be/sites/default/files/argo_advies_voorontwerp_van_wet_mbt_het_belgische_ontwikkelingsbeleid.pdf
https://www.argo-ccgd.be/nl/content/recommendations-63rd-session-commission-status-women-regarding-priority-theme-%25E2%2580%259Csocial
https://www.argo-ccgd.be/nl/content/recommendations-63rd-session-commission-status-women-regarding-priority-theme-%25E2%2580%259Csocial
https://www.argo-ccgd.be/nl/content/recommendations-63rd-session-commission-status-women-regarding-priority-theme-%25E2%2580%259Csocial
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/181210_argo_ccgd_recommendations_for_csw63.pdf
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IV. Vergaderingen 2018 

Er hadden vijf plenaire vergaderingen van de adviesraad plaats. Tijdens deze zittingen werden 

verschillende adviezen goedgekeurd, werd het gendercharter van het middenveld voorgesteld, kwam 

ARES hun genderwerking voorstellen en werd het resultaat van de studie “gender en migratie” 

voorgesteld. 

De plenaire vergaderingen van de Adviesraad hadden plaats op de volgende data: 

- 19 februari 2018 

- 24 april 2018 

- 18 juni 2018 

- 24 september 2018 (denkdag) 

- 22 november 2018 

De Adviesraad heeft jaarlijks een formele ontmoeting met de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking om de wederzijdse verwachtingen te bespreken en om het jaarlijks 
actieplan toe te lichten. Er zijn bovendien specifieke coördinatie-overleggen met het kabinet en 
administratie in functie van de werking en planning van de Raad. De Adviesraad nam deel aan de 
volgende vergaderingen:  

- 23 januari 2018: dialoog met het kabinet ontwikkelingssamenwerking en DGD om de balans 

op te maken van 2017 en wederzijdse verwachtingen en samenwerkingsmogelijkheden voor 

2018 te formuleren.  

- 29 januari 2018: voorbereidende vergadering voor de ontmoeting met de minister met het 

middenveld en experten. Tevens een bespreking van het ontwerp-actieplan 2018 van de ARGO   

- 5 februari 2018: ontmoeting met minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De 

Croo voor overhandiging van het actieplan 2018 en bespreking van de wederzijdse 

verwachtingen.  

- 4 september 2018: Ontmoeting met het kabinet ontwikkelingssamenwerking en DGD  in 

functie van de samenwerking en planning van het najaar 

- 24 september 2018: Denkdag in functie van de werking en toekomst van de Raad. De volgende 

doelstellingen werden vooropgesteld:  

o een gedeelde visie over de ARGO en hoe samenwerken om de opdrachten van de 

Raad te vervullen (gemeenschappelijke doelstelling)  

o coherente prioriteiten definiëren binnen de Raad en met het Belgische 

ontwikkelingsbeleid 

De werkgroepen van de Adviesraad (zie punt I) vergaderden verschillende keren. Tussen de 

werkvergaderingen door werd er per e-mail en via skype aan de teksten gewerkt, omdat de leden 

werkzaam zijn in de verschillende gewesten van België. 

- Werkgroep “gender en SDG’s”: deze groep legde dit jaar de focus op het “SDG-proof” maken 

van de gender strategienota en actieplan van de federale overheid. Hiervoor werd 

samengewerkt met DGD. Om het diepgaander te onderzoeken werd een studie besteld. Deze 

wordt begin 2019 verwacht. Daarnaast werd eind augustus een infolunch georganiseerd over 

het Europese Genderactieplan in samenwerking met Concord, de Europese ngo-koepel. 
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- Werkgroep “gender en geweld”: in 2018 lag de focus op gender en geweld op het werk naar 

aanleiding van de 107e zitting van International Labour Conference. Hiervoor werd nauw 

samengewerkt met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen die de Belgische 

standpuntbepaling mee bepaalden. Er werd een advies opgesteld dat tevens gedeeld werd met 

de minister van werk en de staatssecretaris voor Gelijke Kansen. In het najaar werd een 

conferentie gehouden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (zie verder).  

- Werkgroep “gender en verkiezingen in de DRC”: De groep werkte verder op een nota 

“elementen over de situatie van vrouwen in DRC”. 

- Werkgroep “gender en migratie”: Er werd verder gewerkt met de studie “gender en 

ontwikkeling” op basis hiervan werd een uitwisselingsseminarie voorbereid dat begin 2019 zal 

plaatsvinden. 

- Werkgroep “gender en digitalisering”: De groep organiseerde een evenement “Gender 

Equality through Digitalization” in partnerschap met ACODEV, CNCD-11.11.11, Educaid.be, 

Enabel, KU Leuven en Le Monde selon les femmes. Drie internationale experts hebben hun 

ervaringen op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en digitale economie gedeeld.  

- Werkgroep landbouw: deze groep legde dit jaar de focus op linken tussen agroecologie en 

vrouwenempowerment en gendergelijkheid. Deze groep vergaderde over de bespreking van 

een algemeen kader, de specifieke krachtlijnen en de referentietermen van een studie. Die 

studie werd gefinancierd in partnerschap met Broederlijk Delen. De onderzoekster ging 5 dagen 

naar Burundi om nieuwe data te verzamelen. De studie was eind december 2018 klaar en legde 

de basis voor een advies. 

- Werkgroep CSW: Deze groep vergaderde over de bespreking van een algemeen kader, de 

specifieke krachtlijnen en de referentietermen voor een studie over het prioritaire thema van 

CSW63. Die studie werd gefinancierd in partnerschap met Oxfam-Solidariteit. Er werd een 

advies opgesteld dat tevens gedeeld werd met de minister van Buitenlandse Zaken. 

Daarnaast werden coördinatie vergaderingen georganiseerd ter ondersteuning van de algemene 

werking van de Adviesraad (in aanwezigheid van de voorzitster, de vice-voorzitster en het secretariaat 

waargenomen door de twee koepelorganisaties). 

V. Evenementen  

1. Debriefing over de 62ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) 

(Datum: 23-04-2018) 

De ARGO organiseerde samen met het ministerie van Buitenlandse zaken een debriefing over de 62ste 

zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw met als prioritaire thema “Uitdagingen en 

kansen om te komen tot gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes op het 

platteland”. 

Er werd een terugblik gegeven door Hélène De Bock van de directie Mensenrechten van de FOD 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gevolgd door Annelies 

Verstichel van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties te New York (via 

video-interventie), Coralie Vos van het secretariaat van de ARGO, tevens lid van de Belgische delegatie 



 

Secretariaat Adviesraad Gender en Ontwikkeling 
Wiske Jult | Tel: +32 2 536 19 60 | Mail: Wiske.Jult@11.be 

Coralie Vos | Tel: +32 2 250 12 47 | Mail: coralie.vos@cncd.be 
www.argo-ccgd.be 

8 

bij de CSW62, en Françoise Bertieaux, plaatsvervanger in het Parlement van de Federatie Wallonië-

Brussel, vice-voorzitter van het Vrouwennetwerk van de Assemblée parlementaire de la Francophonie, 

en lid van de Belgische delegatie bij de CSW62. 

De interventies werden gevolgd door een half uur discussie met de aanwezigen. Deze werd 

bijgewoond door een 40-tal geïnteresseerden uit het middenveld, administratie, academische wereld, 

kabinet en de kamer. 

Het verslag van deze debriefing is niet beschikbaar op de website van de ARGO vanwege de 

gevoeligheid van de gedeelde informatie. Het is op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat van de 

ARGO. 

2. Lunchdiscussie georganiseerd over het tweede Europese Gender Actieplan (EU GAP II) 

(Datum: 30-08-2018) 

Gelijkheid van mannen en vrouwen is niet alleen één van de kernwaarden van de Europese Unie (EU), 

het is ook verankerd in het juridisch en politiek kader. De EU en haar lidstaten moeten het voortouw 

nemen bij de bescherming, ontplooiing en verzekering van vrouwen en meisjes hun rechten. 

Bovendien engageren ze zich om dit te bevorderen in alle externe betrekkingen. Hiervoor 

ontwikkelden ze een tweede genderactieplan voor de periode 2016-2020. 

De ARGO werkgroep gender en SDG’s nodigde Lonne Poissonnier van CONCORD, de Europese ngo-

koepel, en Sofia Al-Bidir van Care International, uit om hun visie te geven op de Europese plannen en 

om de inspanningen van het Europese middenveld toe te lichten. 

Zet de EU ook stappen vooruit in de uitvoering of blijft het bij mooie woorden en plannen? Zijn ze op 

weg de vooropgestelde institutionele culturele verschuiving waar te maken? Worden er systematische 

gender analyses voor alle externe acties gemaakt? En heeft dit een impact? Dit waren de vragen die 

aan bod kwamen in de discussie. 

Er waren een 15-tal aanwezigen van het middenveld, academici en administratie. De inhoud werd sterk 

geapprecieerd. Bovendien kregen de deelnemers een scoop van het Concord rapport waardoor ze 

versterkt werden in hun werk. 

Meer info: Genderactieplan 2016-2020 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13201-2015-
INIT/nl/pdf 

3. Gender equality through Digitalization – The power of digital literacy in the Global South 

(Datum: 19-10-2018) 

Het evenement had als doelstelling het debat aan te gaan over de link tussen gender en digitalisering: 

Welk effect heeft digitalisering op gendergelijkheid? Welke impact heeft digitalisering op de 

individuele omstandigheden van de vrouw en op haar sociale positie – in het gezin, in de gemeenschap 

en in de maatschappij in het algemeen? Wat betekent geletterdheid in de 21ste eeuw? 

Om dit debat te verrijken nodigden we experten uit het Noorden en het Zuiden uit om hun expertise 

en ervaringen te delen. Het was een combinatie van een “Digital Talk”, naar format van Enabel, met 

een twee uur durende workshop. De volgende sprekers kwamen aan bod: 

 Women’s digital entrepreneurship: experiences from Ghana. Jemila Abdulai. Gefaciliteerd door 

Raphaël Maldague, ACODEV.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13201-2015-INIT/nl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13201-2015-INIT/nl/pdf
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 Digital empowerment of girls: experiences of Plan International in the field of education. Nora 

Lindström. Gefaciliteerd door Maartje Houbrechts, Educaid.be.  

 Mobile money and control of productive resources among women: experiences from Kenya. Dr. 

Milcah Mulu-Mutuku (via videoconference). Gefaciliteerd door Dr Katrien Pype, KU Leuven.  

De evenement was een succes met meer dan 60 deelne(e)m(st)ers en een goede vertegenwoordiging 

van de verschillende actoren. Het seminarie kreeg op basis van de evaluatieformulieren een positieve 

beoordeling met betrekking tot de kwaliteit van de presentaties van de deelne(e)m(st)ers.  

Programma van de dag: https://argo-ccgd.be/sites/default/files/programma_nl.pdf 

4. Internationale conferentie “Een einde aan geweld op het werk en #MeToo” in de kamer van 

volksvertegenwoordigers  

(Datum: 24-11-2018) 

De conferentie werd gehost door Parlementslid Els Van Hoof. Er werden actoren uit het Noorden en 

het Zuiden uitgenodigd die rond gender en geweld op het werk werken. Vooreerst was er een 

institutioneel luik waar de vertegenwoordiger van de Internationale Arbeidsorganisatie een toelichting 

gaf over de onderhandelingen. De Belgische appreciatie werd toegelicht door Instituut voor de 

Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Vervolgens waren er reacties van de vertegenwoordigers van de 

werknemers, werkgevers en het middenveld met een focus op belangrijkste uitdagingen. Dit werd 

aangevuld door getuigenissen en best practices van partners uit Zuid-Afrika, Honduras en DRC die een 

kritische analyse gaven vanop de terrein en vanuit de dagdagelijkse realiteit. 

Het seminarie was een succes met meer dan 80 deelne(e)m(st)ers en een goede vertegenwoordiging 

van de verschillende actoren: ngo’s, vrouwenverenigingen, academici, administratie, werkgevers en 

werknemers organisaties enz. Het seminarie kreeg een heel positieve beoordeling van de 

deelne(e)m(st)ers, onder andere voor de kwaliteit van de presentaties en de dynamiek. De inhoud 

werd als heel relevant en bruikbaar beschouwd.  

Programma van de dag: https://www.argo-ccgd.be/sites/default/files/21-11-
2018_programma_conferentie_geweld.pdf  

Verslag en informatie: https://www.argo-ccgd.be/nl/publicaties 

VI. Website van de Adviesraad en communicatiemateriaal 

De Adviesraad onderhoudt de eigen website. Deze website is online sinds september 2015 via 

www.argo-ccgd.be en kreeg eind 2018 een onderhoudsbeurt om het gebruiksgemak te verhogen. 

De adviezen van de Adviesraad zijn onder andere ook te lezen op deze website: 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Wat_doen_we/Thema/Maats

chappijopbouw/Gender. 

In 2018 werd geïnvesteerd in materiaal om de zichtbaarheid te verbeteren van de Raad en de werking 

te professionaliseren. Zo werden mappen en banners ontwikkeld. Deze zullen overheen de tijd 

bruikbaar blijven gezien geopteerd werd om enkel de samenstelling van de Raad weer te geven en niet 

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/programma_nl.pdf
https://www.argo-ccgd.be/sites/default/files/21-11-2018_programma_conferentie_geweld.pdf
https://www.argo-ccgd.be/sites/default/files/21-11-2018_programma_conferentie_geweld.pdf
https://www.argo-ccgd.be/nl/publicaties
http://www.argo-ccgd.be/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Wat_doen_we/Thema/Maatschappijopbouw/Gender
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Wat_doen_we/Thema/Maatschappijopbouw/Gender
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Wat_doen_we/Thema/Maatschappijopbouw/Gender
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de vertegenwoordigers bij naam te noemen, alsook enkel de algemene contactadressen en website te 

vermelden. 


