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I. De Adviesraad Gender en Ontwikkeling 

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) werd bij koninklijk besluit van 2 april 2014 opgericht 

om bij te dragen aan de beslissingen van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de federale 

regering inzake gender en ontwikkeling. De rol van de Raad bestaat erin te zorgen voor een betere 

integratie van gender in het Belgisch ontwikkelingsbeleid en in de standpunten die België verdedigt op 

internationaal vlak. De Raad kan gebruik maken van het werk van het platform BE-Gender of andere 

externe expertise. 

De leden van de Raad 

De ARGO bestaat uit zeven effectieve leden en zeven plaatsvervangende leden die de academische 

wereld, vrouwenbewegingen, ontwikkelings-ngo's en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 

mannen vertegenwoordigen. De Raad telt ook twee adviserende leden, afkomstig van het kabinet van 

de minister van Ontwikkelingssamenwerking en DGD, en twee waarnemende leden, Enabel en BIO. 

In 2022 werd de Raad voorgezeten door Lina Neeb van Oxfam-België, vertegenwoordigster van 

11.11.11. Katinka In't Zandt van Le Monde selon les femmes, vertegenwoordigster van de CNCD-

11.11.11., was de vice-voorzitter. Lina Neeb is eind oktober 2022 teruggetreden uit het 

voorzitterschap vanwege een wissel van job naar een andere sector. Katinka In't Zandt nam vanaf 

november ad-interim het voorzitterschap over. 

In de loop van 2022 zijn verschillende leden vervangen. De bijgewerkte lijst is terug te vinden op de 

website van de Raad: www.argo-ccgd.be  

 

II. Werking van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling 

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) en het platform BE-Gender zijn actief sinds eind 2014. 

Naast het voorzitterschap wordt het secretariaat verzorgd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11. De 

werking van de Adviesraad en het BE-Gender-platform zijn grotendeels geïntegreerd door de 

oprichting van gemeenschappelijke thematische werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de 

voorbereiding van de adviezen en de activiteiten van de Raad. De expertise van BE-Gender wordt 

nauw betrokken bij de werking van de Raad. 

De Raad vergadert jaarlijks met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking om de wederzijdse 

verwachtingen en een voorstel voor een actieplan te bespreken dat door de leden van de Raad wordt 

opgesteld. Deze bijeenkomst vond plaats op 28 januari 2022. 

Om zijn actieplan 2022 te operationaliseren, kon de Raad rekenen op de steun van werkgroepen. Hun 

opdracht bestaat erin de adviezen en schriftelijke bijdragen van de ARGO voor te bereiden met 

betrekking tot de relevante debatten voor ontwikkelingssamenwerking en internationale 

betrekkingen, maar ook bepaalde onderwerpen uit te diepen en de expertise van de Raad over 

bepaalde onderwerpen uit te bouwen, met name door ondersteuning van onderzoek of de organisatie 

van publieksevenementen. De Raad heeft zes werkgroepen (WG'en) opgericht en een reflectie 

georganiseerd: 

http://www.argo-ccgd.be/
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1. WG follow-up van de aanbevelingen van de ARGO-evaluatie uitgevoerd door een externe 

consultant; 

2. Ad hoc WG nexus klimaat, geweld en gender 

3. WG Gender-klimaat-landbouw 

4. WG-debatten met betrekking tot gender en ontwikkeling 

5. WG academische verbinding 

6. Ad-hoc WG CSW67 

7. Reflectie over empowerment en ondernemerschap 

De werkgroepen worden voorgezeten door de leden van de Raad. Het ARGO-secretariaat biedt hen 

organisatorische en operationele ondersteuning. De werkgroepen zijn samengesteld uit leden van de 

Raad en staan open voor externe experts (van BE-Gender, universiteiten, middenveldorganisaties, 

administratie en indien mogelijk internationale partners). ARGO-leden nemen deel aan deze 

werkgroepen op basis van hun expertise en beschikbaarheid. Alle adviezen die binnen de WG'en zijn 

opgesteld, worden gepresenteerd aan de plenaire vergadering van de ARGO, waar ze worden 

besproken voordat ze worden goedgekeurd. Daarnaast stelt het ARGO-secretariaat enkele malen per 

jaar een overzicht op van de werkzaamheden van de werkgroepen. Dit overzicht wordt bij de 

uitnodiging voor de plenaire vergaderingen aan de leden van de ARGO toegestuurd om ze in staat te 

stellen de discussie over de werkzaamheden te voeren.  

De activiteiten van de ARGO worden gepubliceerd op de website (zie punt VII) en op de website van 

de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking onder het beleid Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp. 

III. Adviezen en schriftelijke bijdragen van de Adviesraad Gender en 

Ontwikkeling in 2022 

In 2022 bracht de ARGO drie adviezen uit aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan 

DGD, evenals een brief aan de ministers die lid zijn van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu 

(ICL). In sommige gevallen werden de adviezen ook gericht aan andere leden van de federale regering, 

aan hun administraties of aan het parlement. Indien dit het geval is, wordt dit hieronder altijd 

aangegeven. 

1. Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling over prioriteiten voor 

gendergelijkheid via internationale solidariteit in 2023 (21 september 2022) 

Dit advies bevat aanbevelingen voor de opmaak van de beleidsnota Internationale Solidariteit 2023. 

De aanbevelingen bouwen verder op eerdere adviezen en standpunten van de ARGO. 

De ARGO vraagt om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes als een politieke 

prioriteit op te nemen, het engagement voor gendergelijkheid te vertalen naar budgetten en concrete 

acties met impact en in te zetten op transparantie en leren. 

2. Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling over het prioritaire thema van 

de 67ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde 

Naties. (6 oktober 2022) 
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Het prioritaire onderwerp van de 67ste zitting van de Commissie voor de status van de vrouw (CSW67) 

komt op een gepast moment en raakt een belangrijk onderdeel van de toenemende ongelijkheid. 

Digitalisering ontwikkelt sneller dan enige andere innovatie in onze geschiedenis. De COVID19 

pandemie is hierbij een cruciale factor en heeft in het bijzonder voor onderwijs, digitalisering van de 

samenleving en de arbeidsmarkt een ongekende impact. Toch kan het een opportuniteit bieden om 

de bestaande leercrisis, de genderkloof op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en 

wiskunde en de uitdaging voor een volledige participatie in de samenleving ten gronde aan te pakken. 

Daarnaast moet men bewust zijn dat digitale wereld niet gespaard blijft van menselijke uitdagingen 

zoals geweld en discriminatie. 

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

onderhandelingen en de goedkeuring van de gezamenlijke conclusies van de CSW67 naast een 

tweesporen aanpak, een intersectionele benadering te hanteren, te investeren in 

capaciteitsontwikkeling en de nietneutraliteit van algoritmen aan te pakken. Daarnaast moet België 

rekening houden met specifieke aanbevelingen voor onderwijs, ontwikkeling (D4D), werk en 

genderstereotypen, online geweld en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en seksualiteit 

om te komen tot zo ambitieus mogelijke gezamenlijke conclusies. 

Parallel aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, haar kabinet en haar administratie, werd dit 

advies bezorgd aan de minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en 

de Federale Culturele Instellingen, haar kabinet en haar administratie, alsook aan de Staatssecretaris 

voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, haar kabinet en haar administratie. 

3. Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling over de verbinding tussen 

gendergerelateerd geweld en het klimaat. (14 oktober 2022) 

Vanuit de overtuiging dat er meer beleidsaandacht nodig is voor de link tussen seksueel en 

gendergerelateerd geweld en klimaat, stelt de Adviesraad aanbevelingen op. Deze aanbevelingen 

dienen zowel de Belgische positie inname op internationaal niveau te inspireren als op nationaal 

niveau de uitvoering van beleidsmaatregelen te versterken. 

De ARGO vraagt om de linken tussen uitdagingen voor klimaat en gendergerelateerd geweld in het 

beleid te erkennen, participatie te bevorderen, politieke en financiële ondersteuning te bieden, in 

preventie en bescherming en in de vervolging van daders te investeren en data te verzamelen. 

Dit advies werd tegelijk met de minister van Ontwikkelingssamenwerking, haar kabinet en haar 

administratie bezorgd aan de minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green 

Deal en haar kabinet alsook aan de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit 

van België, haar kabinet en haar administratie. 

4. Brief van de ARGO betreffende de aanwijzing van een Nationaal Focal Point Gender 

en Klimaatverandering (11 maart 2022) 

Er werd een brief gestuurd ter attentie van de ministers die lid zijn van de Interministeriële Conferentie 

voor Leefmilieu (ICL), om België dringend aan te manen een Nationaal Focal Point Gender en 

Klimaatverandering (NGCCFP) aan te stellen, zoals vereist door het Besluit 18/CP.20 van 2014 van het 

UNFCCC en door het Akkord van Parijs. De aanstelling van dit focal point impliceert structurele en 

financiële ondersteuning, evenals een duidelijk mandaat dat dit aanspreekpunt in staat kan stellen de 
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opgedragen opdrachten effectief uit te oefenen. De brief kon op veel bijval rekenen van de betrokken 

beleidsmakers. Zo liet onder andere de minister van ontwikkelingssamenwerking Kitir weten het 

voorstel te steunen en het proces voor de aanstelling mee te ondersteunen. Na de aanstelling kreeg 

de ARGO de opportuniteit om concrete verwachtingen te formuleren voor het nieuwe mandaat. 

 

IV. Evenementen georganiseerd door de Adviesraad Gender en 

Ontwikkeling in 2022 

 
1. Welke invloed heeft klimaatverandering op de seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten van meisjes en vrouwen? (07 maart 2022) 

Welke impact hebben stijgende temperaturen op de fysieke en mentale gezondheid van zwangere 

vrouwen, moeders en hun pasgeborenen? Hoe ervaren adolescente meisjes de effecten van 

klimaatverandering op hun dagelijks leven? Welke rol kan het versterken van seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten spelen bij het reageren op de gevolgen van klimaatverandering? 

Naar aanleiding van Wereldvrouwendag organiseren de ‘Parlementairen voor de 2030 Agenda’ in 

samenwerking met de ‘Adviesraad Gender en Ontwikkeling’ (ARGO) op 7 maart, een seminarie "Hoe 

beïnvloedt klimaatverandering de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van meisjes en 

vrouwen ?”. 

Op basis van recente onderzoeksresultaten en getuigenissen uit Oost- en West-Afrika en Haïti konden 

we de toekomstige uitdagingen in kaart brengen en onderzoeken wat deze betekenen voor het beleid. 

2. Klimaat en gendergerelateerd en seksueel geweld - waarom en hoe deze met 

verbinden in het beleid? (30 mei 2022) 

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling organiseerde 30 mei 2022 een webinar “Klimaat en 
gendergerelateerd geweld - waarom en hoe deze met elkaar verbinden in het beleid?”.  
 
Klimaatverandering doet, net als alle humanitaire crisissen, genderongelijkheid en gendergerelateerd 
geweld toenemen. De strijd tegen dergelijk geweld is te vaak een blinde vlek in het klimaatbeleid. 

  
Tijdens het Webinar presenteerden we een vergelijkende analyse van deze twee onderwerpen. 
Experten van internationale organisaties en van het Globale Zuiden lichten hun ervaringen en 
vaststellingen toe. Daarnaast reageerde een vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken op de 
uitnodiging van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling om de opvallende elementen van CSW66 te 
komen toelichten. Het was een moment van debriefing van de onderhandelingen en de inhoud van de 
overeengekomen conclusies die gericht waren op het thema gender en klimaat. 
 
Het Webinar is te herbekijken via https://youtu.be/T3IzSRGazgY  
 
Dit Webinar werd georganiseerd door de Adviesraad Gender en Ontwikkeling in samenwerking met: 

11.11.11, ACLV-CGSLB, ACV-CSC, Conseil des femmes francophones de Belgique, CNCD-11.11.11, 

Eclosio, De wereld volgens vrouwen, Oxfam - België, Plan International België, Vrouwenraad. 

 

https://youtu.be/T3IzSRGazgY
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3. Naar aanleiding van de klimaattop in Egypte (COP27) stelde de ARGO het advies 

voor over de verbinding tussen gender, klimaat en geweld (09 november 2022) 

Viviane Teitelbaum, voorzitster van de ad hoc Werkgroep Nexus gender, klimaat en geweld binnen de 

ARGO, presenteerde het advies over de verbinding tussen gendergerelateerd geweld en klimaat naar 

aanleiding van de COP 27 aan de ‘parlementairen voor de Agenda 2030’.  

Op basis van literatuuronderzoek en gegevens van experten en ervaringsdeskundigen brachten we de 
uitdagingen samen en bediscussieerden we wat zij betekenen voor het beleid.   

 

4. Climate change and gender-based violence as double threat to gender equality.– 

side-event op de COP27 (16 november 2022) 

Klimaatverandering verergert genderongelijkheid en seksueel en gender gerelateerd geweld. Seksueel 
en gender gerelateerd geweld wordt echter te vaak uitgesloten van de klimaatbeleidsagenda, zowel 
op UNFCCC als op nationaal niveau. 
 
Dit event parallel aan de COP27 nam de vorm aan van een politieke dialoog over dit onderwerp tussen 
de actoren die verantwoordelijk zijn voor het klimaatbeleid, het genderbeleid en het 
ontwikkelingsbeleid op Belgisch niveau. Het evenement was opgebouwd rond beleidsaanbevelingen 
van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling over de verbanden tussen gender gerelateerd geweld en 
klimaat. 
 
Het side event is te herbekijken via deze link: Climate change and gender-based violence as double 
threat to gender equality - YouTube  
 
Dit parallelle event werd georganiseerd door de Aviesraad Gender en Ontwikkeling in samenwerking 
met de ad hoc werkgroep "Nexus gender, klimaat en geweld" met leden van de volgende organisaties: 
Oxfam België, 11.11.11, FOS, Sensoa, CNCD- 11.11.11, Le monde selon les femmes; Solidagro, Plan 
International België, Eclosio, UGent; Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB), 
Plateforme des Femmes de la Diaspora Congolaise de Belgique, MSI-BIS, FGTB-IFSI en andere leden 
van de ARGO.  
 
 

V. Overzicht van de werkzaamheden van de werkgroepen van de 

Adviesraad Gender en Ontwikkeling in 2022 

 
1. Werkgroep follow-up van de aanbevelingen van de ARGO-evaluatie 

Deze werkgroep heeft de missie en de strategische doelstellingen van de ARGO verder geconcretiseerd 
en gewerkt aan een kader voor een meerjarenplan. Op basis van de discussies werd een nieuwe opzet 
en werkwijze ontwikkeld voor het jaarplan. 
 
Anouk Bonte (Plan International België, vertegenwoordiger van 11.11.11) zat deze werkgroep voor. 
Deze werkgroep bestond enkel uit leden van de ARGO aangezien het onderwerp van de groep over 
interne zaken gaat.   

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=JNjqE_v_u4Y
https://www.youtube.com/watch?v=JNjqE_v_u4Y
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2. Ad hoc werkgroep nexus klimaat, gender en geweld 

In 2022 onderzocht de ARGO de verbanden tussen gendergerelateerd geweld en klimaat. Om dit op 
een gesystematiseerde manier te doen werd een speciale werkgroep opgericht voor experten op het 
gebied van gendergerelateerd geweld en experten op het gebied van de strijd tegen 
klimaatverandering. 
 
Deze unieke samenwerking resulteerde in de organisatie van een Webinar in mei, een advies in 
september en een side-event tijdens COP27 in november. Daarnaast werd aan de werkgroep gevraagd 
om het advies te komen voorstellen tijdens een vergadering van de “parlementairen voor de Agenda 
2030”. Na de COP27 werd een evaluatie gemaakt en gekeken naar mogelijke volgende stappen om de 
thematiek verder te nemen in het beleid. Deze evaluatie werd voorgesteld op de laatste plenaire zitting 
van 2022. Daar werd beslist om ook in 2023 in te zetten op de problematiek. 
 
Viviane Teitelbaum (Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB)) en Sophie Charlier (Le 
monde selon les femmes, lid van BE-Gender) waren gedeeld voorzitter van deze WG. Viviane 
Teitelbaum vertegenwoordigde de ARGO tijdens het side-event van de ARGO tijdens de COP27 en 
tijdens de bijeenkomst van de parlementaire werkgroep voor de 2030 Agenda.  

 

3. Werkgroep Gender-klimaat-landbouw 

De leden van de WG gender-klimaat-landbouw hebben voornamelijk geïnvesteerd in de ad hoc WG 
gender-geweld-klimaat-nexus. Tegelijkertijd is er een proces opgestart over hoe de praktijken van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking op het gebied van gender en klimaat kunnen worden versterkt. 
Dit op basis van de resultaten van het onderzoek dat in 2021 werd uitgevoerd en de nieuwe 
klimaatportefeuille voor de Sahel. 
 
Daarnaast bereidde deze WG een thematische workshop voor over voedselsystemen en gender in het 
kader van een conferentie van de Coalitie tegen Honger dat plaatsvond op 17 mei. Dit werk was 
gebaseerd op de 5 adviezen van de Raad, waaronder aanbevelingen over de raakvlakken tussen gender 
en voedselsystemen (de opvolging van de COVID19 pandemie; gender en NEKP; gender in het 
strategische engagement voor landbouw en voedselzekerheid; het advies in kader van CSW62 over 
plattelandsvrouwen; én gender in de strategienota landbouw en voedselzekerheid). 

  
Sophie Charlier (Le monde selon les femmes, lid van BE-Gender) zat deze WG voor. Er werd gekozen 
om de continuïteit te garanderen van het werk van deze groep en daarom geen lid van de ARGO aan 
te stellen als voorzitter. De terugkoppeling van werkgroep naar de leden van de plenaire gebeurde 
schriftelijk en via leden van de werkgroep. 

 

4. Werkgroep debatten gender en ontwikkeling 

Er werd een conceptnota gender opgesteld door de werkgroep op basis van de conceptuele 
genderdebatten gevoerd binnen de ARGO. Aspecten als dekolonisatie, binaire versus niet-binaire visie, 
feminisme komen in deze notitie aan bod. 
 
Een belangrijk uitgangspunt voor dit document was de studiemiddag van 30 september 2021 over 
gender en ontwikkeling. Een aantal sprekers en spreeksters lieten hun licht schijnen over het concept 
gender. Na deze dag heeft de werkgroep de belangrijkste elementen eruit gehaald en 
overeenstemming bereikt over het opstellen van een tekst. In de zomer van 2022 heeft het co-
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voorzitterschap van de groep, ondersteund door het secretariaat, een conceptnota opgesteld, die in 
het najaar is besproken met een aantal experts. Leden en andere experten kregen de kans om 
aanvullende informatie te geven zodat de Raad in 2023 kan bouwen op een hernieuwde visie over 
gender en de toekomstige uitdagingen. 
 
Marjan Decoster (Universiteit van Leuven, vertegenwoordigster van de Nederlandstalige academische 
wereld) en Claire Martinus (Universiteit van Mons, vertegenwoordigster van de Franstalige 
academische wereld) zaten deze werkgroep samen voor. 
 

5. Werkgroep Academische verbinding 

Deze werkgroep heeft tot doel de banden met instellingen voor hoger onderwijs en universiteiten te 
versterken. Op basis van de opgedane en positieve ervaring binnen de WG “gender en Covid-19” werd 
besloten een versterkte academische samenwerking verder uit te bouwen. Deze werkgroep heeft 
onderwerp voorstellen voor masterscripties opgesteld en uitgestuurd naar verschillende academische 
instellingen. In oktober 2022 werden de eerste studentenaanvragen ontvangen. Er werden criteria 
opgesteld voor de selectie en op basis hiervan werden drie studenten uitgekozen voor begeleiding 
door de werkgroep. 
 

• Evi De Baets (Masterstudent Conflict & Development UGent) over anti-genderbewegingen 
(Topic 8) – Marlies Casier (UGent) als promotor 

• Elisa Knockaert (Master student Gender & Diversity) over Hoe positieve masculiniteit in de 
praktijk integreren? (Topic 5) - Henk de Smaele (UAntwerpen) als promotor en ondersteuning 
van Katinka in’t Zandt als informele begeleider. 

• Vinnie Cuyt (schakeljaar student Conflict & Ontwikkeling) over Onderzoek rond gender en 
dekolonisering & queerness (Topic 4) - Marlies Casier als promotor. Het is een tweejarig project 
gezien hij pas volgend jaar start met een master. 

 
Er werd een opstartvergadering gehouden in december 2022. Aan de leden van de werkgroep werd 
gevraagd om potentiële contacten te delen voor interviews, alsook interessante onderzoeken en 
analyses die kunnen dienen als basis van hun onderzoek. De leden van de ARGO zullen kunnen 
deelnemen aan interviews en tevens contacten kunnen doorgeven. Het traject zal pas afgerond zijn in 
2023 in 2024. 
 
Annelies Verdoolaege (Universiteit Gent, vertegenwoordigster van de Nederlandstalige academische 
wereld) zit deze WG voor. 
 

6. Ad-hoc werkgroep CSW67 

In functie van het opstellen van een advies voor de CSW67 met prioritair thema "Innovatie en 
technologische verandering, en onderwijs in het digitale tijdperk voor het bereiken van gendergelijkheid 
en de empowerment van alle vrouwen en meisjes" werden een aantal experts samengebracht. Er werd 
in het bijzonder gezocht naar expertise rond onderwijs en digitalisering. Bovendien maakten we 
gebruik van een aantal analyses van UNWomen en het Gender Equality Forum. Het advies werd in 
2022 reeds in de eerste helft van het jaar opgestart, zodat het in september kon worden gestemd 
tijdens de plenaire zitting. Deze kalender is aangenomen om rekening te houden met de realiteit van 
het voorbereidende werk dat is uitgevoerd op het niveau van de Europese Unie, die namens haar 
lidstaten onderhandelt tijdens de CSW. Dit advies diende ook als basis voor een consultatie op 
Europees niveau georganiseerd door UNWomen. 
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Claire Martinus (Universiteit van Mons, vertegenwoordigster van de Franstalige academische wereld) 
zat deze WG voor. 
 

7. Werkstroom empowerment en ondernemerschap 

Op vraag van een aantal leden van de ARGO, het kabinet, administratie en Enabel exploreerde de 

ARGO of we een werking konden opzetten rond gender, empowerment en ondernemerschap.  

Een aantal experten en leden van het middenveld gaven aan in de eerste plaats te willen uitwisselen 

over praktijken hoe we ondernemerschap en empowerment van vrouwen kunnen bevorderen in het 

kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Hiervoor is een beter begrip nodig van de 

verschillende perspectieven van de beleidsmakers en actoren van het middenveld.  

20 mei nodigden we Enabel uit om hun werk rond gender en ondernemerschap toe te lichten waarna 

de aanwezigen konden uitwisselen over hun eigen werk. Omwille van beperkte capaciteit in het 

secretariaat van de ARGO werd beslist deze werkstroom nadien on hold te zetten.    

Gezien dit werk in exploratiefase zat werkten we zonder voorzitter maar met steun van het 

secretariaat. 

 

VI. Bijeenkomsten van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling in 2022 

 
De Adviesraad Gender en Ontwikkeling hield zes plenaire zittingen. Deze vergaderingen waren een 
gelegenheid om de voorbije en toekomstige activiteiten van de Raad te bespreken en adviezen goed 
te keuren, maar ook om te profiteren van gedetailleerde presentaties door leden van de Raad of 
werkgroepen over inhoudelijke punten gevolgd door discussies met de leden van ARGO. 
Parallel aan de plenaire vergaderingen vinden vergaderingen en/of telefoongesprekken plaats met het 
kabinet en de administratie om de afstemming met het werk van de Raad te garanderen. 
 
De ARGO wordt soms uitgenodigd om deel te nemen aan evenementen georganiseerd door de 
administratie of het maatschappelijke middenveld. Er wordt of tijdens de plenaire zitting of per e-mail 
beslist welke persoon de Raad bij deze gelegenheid zal vertegenwoordigen. 
 
In 2022 werd de ARGO ook uitgenodigd door de minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame 

Ontwikkeling en Green Deal, Minister Khattabi om een toelichting te geven over het werk van de ARGO 

in kader van de gender en klimaat. Zo kregen we in juli 2022 tijdens een persoonlijk onderhoud de 

gelegenheid om het advies in kader van de Nationaal Energie en Klimaat Plan (NEKP) toe te lichten, 

ons werk in kader van gender gerelateerd geweld en klimaat, alsook onze verwachtingen in kader van 

een nationaal focal point klimaat en gender.  

 

Er waren bovendien regelmatig contacten met het kabinet van de staatssecretaris Gelijke Kansen, 

mevrouw Schlitz. Zowel in voorbereiding van het side event voor de COP27 als in kader van 

gendergerelateerd geweld.  

 

BIO organiseerde een aantal events waarbij de ARGO werd gevraagd deel te nemen. Ook tijdens de 

viering in mei 2022 van 5 jaar wereldwijde beweging voor collectieve actie voor het recht van alle 
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vrouwen en meisjes om zelf te beslissen over hun lichaam, leven en toekomst, She Decides, werd een 

vertegenwoordiging van de ARGO gevraagd.  

 

In maart 2022 woonde een lid van het secretariaat van de ARGO de CSW66 in New York bij als lid van 

de van de Belgische delegatie en als nationaal expert voor de onderhandelingen. 

 

In de eerste helft van 2022 vonden de bijeenkomsten van de ARGO-werkgroepen online plaats, waarna 

ze fysiek of hybride werden hervat. De frequentie van de vergaderingen is afhankelijk van de 

beschikbaarheid van de leden en de agenda van lopende activiteiten. Tussen de vergaderingen door 

wordt collectief gewerkt aan nuttige documenten via e-mailuitwisselingen of met behulp van 

documenten die online worden gedeeld. 

 

Er werden ook coördinatievergaderingen georganiseerd ter ondersteuning van de algemene 

werkzaamheden van de ARGO. De coördinatie van de Raad bestaat uit de voorzitster, de vice-

voorzitster en het secretariaat van de Raad dat wordt verzorgd door de twee koepelorganisaties. 

 

VII. Website Adviesraad Gender en Ontwikkeling 

 

De ARGO is sinds september 2015 online aanwezig. De adviezen, werkzaamheden en andere 

documenten van de Raad zijn te raadplegen via www.argo-ccgd.be  

 

In december 2022 werd een nieuwe versie van de website van de Raad online gezet om aan de nieuwe 

technische vereisten te voldoen. 

 

Het ARGO-secretariaat investeert ook in instrumenten om de digitale werking van de Raad te 

vereenvoudigen. 

http://www.argo-ccgd.be/

