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I. De Aviesraad 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. Lina Neeb van Oxfam België zit momenteel de ARGO voor en 

Katinka In t’Zandt van Le Monde selon les Femmes, is vice-voorzitter.   

  

Effectieve leden: 

 Lina Neeb (Oxfam-België, vertegenwoordiger van 11.11.11) 

 Katinka In’t Zandt (Le Monde selon les femmes, vertegenwoordiger van CNCD-11.11.11) 

 Maggi Poppe (Vrouwenraad) 

 Viviane Teitelbaum (Conseil des Femmes Francophones de Belgique) 

 Annelies Verdoolaege (Universiteit Gent, vertegenwoordiger van de Nederlandstalige 

academische wereld)  

 Annie Cornet (Université de Liège, vertegenwoordiger van de Franstalige academische 

wereld) 

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

Plaatsvervangende leden: 

 Sabine Kakunga (CNCD-11.11.11)  

 Anouk Bonte (Plan International België, vertegenwoordiger van 11.11.11) 

 Miepie Questier (Vrouwenraad) 

 Diane Gardiol (Conseil des Femmes Francophones de Belgique) 

 Marjan De Coster (Universiteit Leuven, vertegenwoordiger van de Nederlanstalige 

academische wereld) 

 Claire Martinus (Université de Mons, vertegenwoordiger van de Franstalige academische 

wereld) 

 Carine Joly (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) 

Raadgevende leden: 

 Kristina Bayingana (Kabinet van de minister van ontwikkelingssamenwerking) 

 Sandrine Vanhamme et Bastien Horemans (DGD) 

Waarnemers: 

 Maria João Coelho (BIO) 

 Alice Kuczkiewicz (Enabel) 
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II. De werking van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling 

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-11.11.11. 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.  

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar in België en de rest van de wereld. De COVID-19 pandemie had 

grote gevolgen voor de arbeidswereld in het algemeen. Telewerken en virtuele vergaderingen werden 

de norm om de verspreiding van het virus te beperken. De activiteiten die de Raad in 2021 heeft 

ontplooid, moeten in deze bijzondere context worden gezien.  

Onder normale omstandigheden ontmoet de Raad jaarlijks de minister ontwikkelingssamenwerking 

om de wederzijdse verwachtingen te bespreken en van gedachten te wisselen over het actieplan 

opgesteld door de leden. Deze ontmoeting heeft niet plaatsgevonden in 2021 omdat op 10 november 

2020 reeds een kennismaking gebeurde en de prioriteiten van de minister voor het jaar 2021 dan ook 

ter sprake kwamen. De belangrijkste elementen van deze uitwisseling werden opgenomen in het ARGO 

actieplan 2021. De minister ontwikkelingssamenwerking heeft het actieplan voor 2021 en het intern 

reglement van de ARGO formeel goedgekeurd middels een brief aan de voorzitter van de Raad d.d. 4 

mei 2021. 

Om het actieplan 2021 uit te voeren, maakte de Raad gebruik van werkgroepen. Deze hebben tot taak 

de adviezen en schriftelijke bijdragen van de Raad voor te bereiden met betrekking tot debatten die 

van belang zijn voor ontwikkelingssamenwerking en internationale betrekkingen, maar ook bepaalde 

onderwerpen uit te diepen en de deskundigheid van de Raad over bepaalde onderwerpen te vergroten, 

met name door onderzoek te ondersteunen of publieke evenementen te organiseren. De Raad heeft 

zes werkgroepen (WG):  

1. WG opvolging van de evaluatie van de ARGO (gerealiseerd door een externe consultant in 

2020) 

2. WG gender en COVID-19 (afgesloten in november 2021) 

3. WG gender-klimaat-landbouw 

4. WG gender en geweld 

5. WG debatten over gender en ontwikkeling 

6. WG academische verbinding (opgestart in november 2021) 

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

groepen organisatorische en operationele ondersteuning. De werkgroepen zijn samengesteld uit leden 

van de Raad en staan open voor externe deskundigen (van BE-Gender, universiteiten, middenveld, de 

overheid en zo nodig internationale partners of experten). De leden van de ARGO nemen deel aan deze 

werkgroepen naargelang hun deskundigheid en beschikbaarheid. Alle in de WG'en opgestelde 

adviezen worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van de ARGO, waar zij worden besproken en 

al dan niet goedgekeurd door de Raad. Daarnaast stelt het ARGO-secretariaat sinds juni 2021 een 

overzicht op van de activiteiten van de werkgroepen, dat samen met de uitnodiging voor de plenaire 
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vergaderingen aan de ARGO-leden wordt toegezonden, zodat de leden het onderwerp met de meest 

recente informatie kunnen bespreken.  

De activiteiten van de ARGO worden bekendgemaakt op de eigen website (zie punt VII) en, voor zover 

mogelijk, op de website van het Directoraat-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en 

Humanitaire Hulp van het Federale Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking. 

III. Adviezen en geschreven bijdragen van de Adviesraad Gender en 

Ontwikkeling in 2021 

In 2021 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, hun administraties of het parlement. Indien dit het geval is wordt dit hieronder steeds 

aangegeven.  

1. Advies over het prioritaire thema van de 66ste zitting van de Commissie voor de Status 
van de Vrouw van de Verenigde Naties (2 december 2021) 

Klimaatrechtvaardigheid en gendergelijkheid zijn nauw met elkaar verbonden. Het onderwerp staat 

op de agenda van de 66ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde 

Naties. Dit advies is bedoeld om België te ondersteunen en te versterken in zijn inspanningen om te 

komen tot zo ambitieus mogelijke gezamenlijke conclusies. 

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 CSW66 met name: 

 Een intersectionele benadering te hanteren; 

 De nodige middelen vrij te maken voor de volledige en daadwerkelijke deelname van 

vrouwen en meisjes in al hun diversiteit aan de besluitvormings- en bestuursprocessen op 

alle niveaus; 

 Een dubbele genderbenadering toe te passen, met enerzijds gendermainstreaming en 

anderzijds een specifieke gendertransformatieve benadering van de sociale relaties; 

 Ruimte te voorzien om (individueel en collectief) vragen te stellen over de rollen en 

verwachtingen in verband met masculiniteit; 

 En te investeren in het inzamelen van gegevens over het verband tussen gender en klimaat. 

 

In dit advies formuleert de ARGO ook aanbevelingen over domeinen die te maken hebben met rechten, 

veerkracht, herstel en rechtvaardige en duurzame transitie. 

2. Advies in verband met IAO-Conventie 190 betreffende de uitbanning van geweld en 
intimidatie op het werk (2 december 2021) 

Op 24 juni 2021 organiseerde de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) het webinar  “Waarom 

de IAO-Conventie 190 over geweld en intimidatie ook ontwikkelingssamenwerking kan inspireren?”. 

Partners en vertegenwoordig(st)ers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en ook het Instituut 

voor gelijkheid van vrouwen en mannen kregen zo de gelegenheid om hun analyses en ervaringen uit 
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te wisselen. Op basis van deze uitwisselingen stelt de ARGO deze nota voor met aanbevelingen over 

de ratificatie van Conventie 190 van de IAO door België en het gebruik ervan door de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking. 

3. Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling in opvolging van de COVID-19 
pandemie in Afrika (26 oktober 2021) 

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling besliste in het voorjaar 2020 verder onderzoek naar de impact 

van de COVID-19 pandemie in Afrika uit te besteden aan masterstudenten. De onderzoeken gingen in 

op twee specifieke sectoren, enerzijds SRHR en anderzijds de landbouwsector. Elk onderzoek heeft een 

eigen geografische focus. Beide masterstudenten maakten naast een literatuurstudie gebruik van 

diepte-interviews met experten ter plaatse en belanghebbenden. Op basis hiervan werden lessen voor 

de toekomst geformuleerd.   

De analyses van de studenten inspireren de ARGO tot beleidsaanbevelingen voor 

ontwikkelingssamenwerking. De ARGO beveelt aan rekening te houden met meervoudige crisissen, 

maatregelen te treffen specifiek gericht op vrouwen en meisjes, de weerbaarheid te verhogen en 

rekening te houden met culturele context. 

Tijdens de bespreking van de beleidsnota in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen op 17 november 

2021 bevestigde de minister ontwikkelingssamenwerking de ontvangst van dit advies en het 

voornemen om er gebruik van te maken.  

4. Advies met betrekking tot gendermainstreaming bij de uitvoering van het beleid en de 
maatregelen van het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021 - 2030 (NEKP) (17 
augustus 2021) 

In december 2020 werd de mededeling over de nationaal bepaalde bijdrage (Nationally Determined 

Contribution - NDC) van de Europese Unie en haar lidstaten geactualiseerd. Die NDC omvat, voor het 

eerst in een mededeling van de Annex I-landen, een wetgevend kader voor het mainstreamen van 

gendergelijkheid; synergie tussen de sociale, ecologische en economische dimensie van duurzame 

ontwikkeling; en mensenrechten, zowel op het niveau van Europa als in de nationale plannen en 

strategieën van de lidstaten.  

Dit advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling bevat concrete aanbevelingen voor 

gendermainstreaming bij de uitvoering van de beleidslijnen en de maatregelen van het Belgisch 

Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021 - 2030 (NEKP) om de beloften van de Europese NDC waar te 

maken. Die aanbevelingen hebben enerzijds betrekking op de specifieke thematische krachtlijnen en 

anderzijds op de integratie van transversale benaderingen. Zij komen voort uit een onderzoek naar de 

mogelijke effecten van het Belgische NEKP voor de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid 

in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

5. Bijdrage van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling aan de zero-draft van de 

overeengekomen conclusies van de CSW65 

(5 februari 2021) 

Naar aanleiding van de aanbevelingen in het advies van 4 december 2020 over de 65e zitting van de 

VN-Commissie inzake de positie van de vrouw over de thema's volledige en daadwerkelijke participatie 

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/masterproef_evelinekamina_2021_1.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/masterproef_nynkerammeloo_1.pdf
http://www.lachambre.be/media/index.html?language=fr&sid=55U2235&offset=14232
http://www.lachambre.be/media/index.html?language=fr&sid=55U2235&offset=14232
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/201204_advies_argo_csw65_participatie_en_geweld_nl_0.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/201204_advies_argo_csw65_participatie_en_geweld_nl_0.pdf
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van vrouwen aan de besluitvorming in de publieke sfeer en uitbanning van geweld tegen vrouwen en 

meisjes, heeft de Raad aanbevelingen geformuleerd over de zero-draft van de overeengekomen 

conclusies van CSW65 (gepresenteerd door het bureau van de CSW op 3 februari 2021). Dit werk is 

verricht in nauwe samenwerking met de leden van de werkgroepen « CSW Participatie »  en « Gender 

en Geweld », die de Raad bijstonden bij de opstelling van het advies van december 2020. 

Deze schriftelijke bijdrage werd overhandigd aan de verantwoordelijken voor de follow-up van de CSW 

bij de Directie Mensenrechten van de FOD Buitenlandse Zaken en het Instituut voor de Gelijkheid van 

Vrouwen en Mannen ter voorbereiding van de coördinatievergadering van de Europese Unie.  

6. Advies over het voorstel van resolutie betreffende een Belgisch speciaal gezant voor 
vrouwen- en kinderrechten (28 januari 2021) 

De ARGO is door de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers gevraagd advies uit te brengen over de parlementaire ontwerpresolutie 

over een Belgische speciale gezant voor vrouwen- en kinderrechten. In dit advies worden 

verschillende bezorgdheden met betrekking tot de ontwerpresolutie uiteengezet en worden 

aanbevelingen gedaan om deze aan te pakken. 

Dit advies is bezorgd aan het secretariaat van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer 

van volksvertegenwoordigers. 

IV. Evenementen georganiseerd door de Adviesraad Gender en 

Ontwikkeling in 2021 

Vanwege de COVID-19-pandemie, de onzekerheid over de voortzetting of wijziging van bestaande 
gezondheidsmaatregelen en de toenemende heroriëntering van publieke activiteiten naar een online 
vorm, heeft de ARGO besloten in 2021 om geen life publieksevenementen te organiseren. De hierna 
volgende evenementen werden daarom online of in een hybride vorm gehouden.  
 

1. The Climate-Development-Gender Nexus : lessons learned from the Belgian national 

energy and climate plan – side event tijdens de COP26 

(3 november 2021) 

Tijdens COP26 heeft de ARGO een side event georganiseerd met de titel "The Climate-Development-
Gender Nexus: lessons learned from the Belgian National Energy and Climate Plan (NECP)". Het was 
een beleidsdialoog op basis van de resultaten van de studie over de potentiële effecten van het Belgisch 
Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030 op de emancipatie van vrouwen en gendergelijkheid in de 
Belgische partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking, en de beleidsaanbevelingen van de 
Adviesraad voor Gender en Ontwikkeling voor de integratie van gender in de uitvoering van het beleid 
en de maatregelen van het Belgisch Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) 2021-2030. 
 
Ter gelegenheid van dit evenement hebben een vertegenwoordiger van het kabinet van de minister 
Ontwikkelingssamenwerking, een vertegenwoordiger van het kabinet van de minister van Klimaat, de 
minister van Energie en de staatssecretaris voor Gelijke Kansen gereageerd op de resultaten van de 
studie, meegedeeld welke instrumenten binnen hun administratie beschikbaar zijn om de 
geconstateerde problemen te verhelpen, en enkele toezeggingen gedaan om in hun werk de banden 
tussen gender en klimaat in 2022 aan te halen. 

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/201204_advies_argo_csw65_participatie_en_geweld_nl_0.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/201204_advies_argo_csw65_participatie_en_geweld_nl_0.pdf
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Dit evenement vond plaats in het BENELUX-EIB paviljoen tijdens de COP26 in Glasgow en was online 
toegankelijk via de virtuele hub van het paviljoen. De opname van het evenement is beschikbaar op 
YouTube: https://youtu.be/CwKpHrohs-I  
 

2. Studienamiddag « Gender and Development: from diversity and adversity to joint 

strategies » 

(30 september 2021)  

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling organiseerde op 30 september 2021 een studienamiddag 
“Gender and Development: from diversity and adversity to joint strategies". Het was een virtueel event. 
Met de organisatie van dit evenement wilde de Raad de reflectie verdiepen over wat het begrip gender 
inhoudt en hoe het zich vertaalt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 
 
Bij deze gelegenheid deelden sprekers uit de academische wereld, de Europese, Zuid-Amerikaanse  en 
Afrikaanse civiele samenleving, de administratie voor ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse 
zaken, en het Europees Parlementair Forum voor Seksuele en Reproductieve Rechten hun analyses en 
praktijkervaringen om de verschillende perspectieven en kernelementen van de huidige debatten te 
belichten: 

 Hoe wordt het begrip gender weerspiegeld in hun werk? 

 Hoe verhoudt het zich tot het concept intersectionaliteit? 

 Wat zijn anti-gender bewegingen? Hoe kunnen deze worden herkend en tegengegaan? 

 Hoe wordt in andere culturele en politieke contexten gepleit voor de rechten van vrouwen en 
meisjes en voor gendergelijkheid? 
  

De opname van de studienamiddag kan worden geconsulteerd via https://youtu.be/URqp7K8yxac  
 

3. Webinar “Waarom de IAO Conventie 190 over geweld en intimidatie ook 
ontwikkelingssamenwerking kan inspireren?” (24 juni 2021)  

Op 24 juni organiseerde de Adviesraad Gender en Ontwikkeling een webinar van 1,5 uur met als titel 

"Waarom de IAO-Conventie 190 over geweld en intimidatie ook ontwikkelingssamenwerking kan 

inspireren?". Aan de vooravond van de inwerkingtreding van de IAO-Conventie 190 wilde de Raad de 

aandacht vestigen op de redenen waarom en de wijze waarop deze tekst ook een inspiratiebron kan 

zijn voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Partners uit de DRC en Ecuador, het Instituut voor 

de gelijkheid van vrouwen en mannen, en een vertegenwoordiger van de DGD deelden hun analyses 

en ervaringen tijdens dit evenement. 

De opname is te consulteren via deze link https://youtu.be/LKFl02aoMUU  

V. Overzicht van de activiteiten van de werkgroepen van de Adviesraad 

Gender en Ontwikkeling in 2021 

1. WG opvolging van de aanbevelingen van de evaluatie van de ARGO  

Deze werkgroep heeft tot taak voorstellen te doen aan de ARGO om de resultaten van de evaluatie van 

de werkzaamheden van de ARGO tussen 2014 en 2019 te integreren, met name de impact ervan op 

gendermainstreaming in het internationale beleid van België.  

https://youtu.be/CwKpHrohs-I
https://youtu.be/URqp7K8yxac
https://youtu.be/LKFl02aoMUU
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/rapport_evaluatie_argo_def_dec_2020_.pdf
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Een eerste werkterrein voor deze werkgroep was de format van de adviezen van de ARGO. In overleg 

met verscheidene belanghebbenden is een nieuw format voor de adviezen van de Raad ontwikkeld. 

Dit nieuwe format werd in juni 2021 door de ARGO goedgekeurd.  premier axe de travail pour ce GT a 

été la structure des avis du CCGD.  

Een tweede aandachtspunt voor deze werkgroep was de organisatie van een werkdag (8 november 

2021) met de leden van de ARGO om te bespreken hoe de samenwerking kan worden versterkt en de 

impact van de werkzaamheden van de Raad kan worden vergroot. Doel was te werken aan een 

gemeenschappelijke visie op de Raad en zijn taken. Daarnaast bood de dag nuttige elementen voor 

de Raad om samenhangende prioriteiten voor de korte en de lange termijn op te stellen en verder na 

te denken over outreach en interne en externe communicatie.  

Samenstelling van de werkgroep  

Anouk Bonte (Plan International België, vertegenwoordiger van 11.11.11) is voorzitter van de WG. 

De leden van de WG zijn Annelies Verdoolaege (Universiteit van Gent, vertegenwoordiger van de 

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

Franstalige academische wereld), Jeroen Decuyper (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 

mannen), Lina Neeb (Oxfam-België, vertegenwoordiger van 11.11.11) en Coralie Vos (secretariaat van 

de ARGO, CNCD-11.11.11). 

Wiske Jult (secretariaat van de ARGO, 11.11.11.) doet het secretariaat van de WG  

2. WG gender en COVID-19  

Deze werkgroep begeleidde enkele masterstudenten van de Universiteit Gent die ingingen op het 

voorstel van de Raad om een onderzoek te verrichten naar de gevolgen van de COVID-19-pandemie 

in Afrika. Twee proefschriften zijn in 2021 afgerond. Het eerste ging over seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten in het westen van de DRC (proefschrift van Eveline Kamina in het Nederlands), 

het tweede over landbouw in Mali en Burkina Faso (proefschrift van Nynke Rammeloo in het Engels). 

De werkgroep heeft de studenten begeleid en heeft het contact met thematische experten en partners 

in de bestudeerde landen gefaciliteerd. Er werden hiervoor verschillende terugkoppeling momenten 

georganiseerd. 

Op basis van deze twee masterproeven, die tijdens de plenaire vergadering van juni 2021 aan de ARGO-

leden werden voorgelegd, stelden de leden van de WG Gender en COVID-19 een advies op over de 

opvolging van de COVID-19-pandemie in Afrika, dat in oktober 2021 werd goedgekeurd.  

Deze werkgroep heeft haar werkzaamheden beëindigd na de goedkeuring van het advies door de ARGO 

eind oktober 2021.  

 

Samenstelling van de werkgroep: 

Annelies Verdoolaege (Universiteit van Gent, vertegenwoordiger van de Nederlandstalige 

academische wereld) zat de werkgroep voor.  

De leden van de WG zijn Annie Cornet (Université de Liège, vertegenwoordiger van de Franstalige 

academische wereld), Claire Martinus (Université de Mons, vertegenwoordiger van de Franstalige 

academische wereld, Fairouz Gazdallah (Solidagro, lid van BE-Gender), Heleen Heysse (Sensoa, lid van  

BE-Gender), Jeroen Decuyper (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen), Katinka In’t Zandt 

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/masterproef_evelinekamina_2021_1.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/masterproef_evelinekamina_2021_1.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/masterproef_nynkerammeloo_1.pdf
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(Le monde selon les femmes, vertegenwoordiger van CNCD-11.11.11), Lina Neeb (Oxfam-België, 

vertegenwoordiger van 11.11.11), Maggi Poppe (Vrouwenraad) Marjan Decoster (Universiteit van 

Leuven, vertegenwoordiger van de Nederlandstalige academische wereld), Viviane Teitelbaum 

(Conseil des femmes francophones de Belgique). 

Wiske Jult (secretariaat van de ARGO, 11.11.11.) ondersteunde de werkgroep als secretariaat van de 

ARGO.  

3. WG gender en klimaat  

Deze werkgroep startte het jaar 2021 met de verdere begeleiding van het onderzoek dat Dr. Saskia 

Ravesloot uitvoerde over de mogelijke effecten van het Belgische Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-

2030 (NEKP) over de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid in de partnerlanden van de 

Belgische ontwikkelingssamenwerking. Er werden verschillende vergaderingen gehouden met Dr. 

Ravesloot om van gedachten te wisselen over de voortgang van het onderzoek, mensen aan te duiden 

voor interviews en schriftelijke bronnen uit te wisselen. De werkgroep heeft ook feedback gegeven op 

een eerste ontwerp van het document en een ontwerpversie alvorens de laatste hand te leggen aan 

de opdracht. De werkgroep heeft vervolgens de bevindingen en aanbevelingen van de studie verder 

uitgewerkt door een advies van de Raad op te stellen. Het advies met betrekking tot 

gendermainstreaming bij de uitvoering van het beleid en maatregelen van het Belgisch Nationaal 

Energie-Klimaatplan 2021 - 2030 (NEKP) werd in augustus 2021 goedgekeurd.  

Naar aanleiding van dit werk, kreeg de WG de mogelijkheid in het BENELUX-paviljoen tijdens COP 26 

een side event te organiseren met als titel " The Climate-Development-Gender Nexus : lessons learned 

from the Belgian National Energy and Climate Plan (NECP) ". Dit was een beleidsdialoog op basis van 

de onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen van de ARGO.  

Parallel met de werkzaamheden inzake gendermainstreaming in het NEKP stelde de werkgroep terms 

of references op voor een nieuw onderzoek naar de praktijken van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking in Afrikaanse partnerlanden op het gebied van gender en klimaat, meer 

bepaald de aspecten van versterking en ecologische overgang van landbouwsystemen en duurzaam 

beheer van land en ecosystemen. Na goedkeuring van de taakomschrijving door de Raad en de 

selectie van een onderzoeker, hebben de leden van de werkgroep de uitvoering van dit onderzoek 

begeleid. Het onderzoek werd gedaan door Dr. Honorine Sawadogo, Sociologe, onderzoeker bij het 

Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek (INSS/CNRST) in 

Ouagadougou. Er werden verschillende follow-upvergaderingen gehouden met Dr. Sawadogo om de 

voortgang van het onderzoek te bespreken, faciliteren van interviews en commentaar te leveren op 

de ontwerpversies. De conclusies van het onderzoek werden begin november bekendgemaakt.   

Op basis van de twee in 2021 uitgevoerde onderzoeken heeft de werkgroep een advies opgesteld voor 

de ARGO over het prioritaire thema CSW66, namelijk de verbanden tussen gender en 

klimaatverandering. Dit advies werd op 2 december door de Raad goedgekeurd.  

Samenstelling van de werkgroep :  

Sophie Charlier (Le monde selon les femmes, lid van BE-Gender) is voorzitter van de werkgroep.  

De leden van de werkgroep zijn Alba Saray Pérez Terán (Oxfam-België, lid van BE-Gender), Alice 

Kuczkiewicz (Enabel), Bastien Horemans (D2.5 – DGD), Caroline Bal (FOS, lid van BE-Gender), Clémence 

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
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Vanommeslaeghe (Eclosio, lid van BE-Gender), Fairouz Gazdallah (Solidagro, lid van BE-Gender), 

François Grenade (Rikolto, lid van BE-Gender), Iris Deckers (Oxfam-België, lid van BE-Gender), Jeroen 

Decuyper (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen), Kiki Berkers (11.11.11, lid van BE-

Gender), Laurie Khorchi (Entraide et Fraternité, lid van BE-Gender), Rebecca Thissen (CNCD-11.11.11, 

lid van BE-Gender), Sabine Kakunga (vertegenwoordiger van CNCD-11.11.11); Suzy Serneels 

(Broederlijk Delen, lid van BE-Gender), Wiske Jult (secretariaat van de ARGO, 11.11.11.) 

Coralie Vos (secretariaat van de ARGO, CNCD-11.11.11) ondersteunt de werkgroep als secretariaat van 

de ARGO. 

4. WG gender en geweld  

Deze werkgroep organiseerde een Webinar “Waarom de IAO Conventie 190 over geweld en 

intimidatie ook ontwikkelingssamenwerking kan inspireren?”  in juni 2021. Dit evenement, dat aan 

de vooravond van de inwerkingtreding van de IAO-Conventie 190 werd georganiseerd, had tot doel de 

actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te versterken en aanbevelingen voor de 

toekomst op te stellen.  

Op basis van de gedachtewisselingen tussen de deelnemers aan dit webinar heeft de WG een advies 
voor de ARGO opgesteld met aanbevelingen over de ratificatie van de IAO-Conventie 190 door België 
en het gebruik ervan door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het advies van de ARGO over 
IAO-Conventie 190 betreffende de uitbanning van geweld en pesterijen op het werk is op 2 december 
goedgekeurd.. 

Samenstelling van de werkgroep: Viviane Teitelbaum (Conseil des femmes francophones de Belgique) 

zit de WG voor. 

De leden van de WG zijn Agathe Smyth (ACV-CSW, lid van BE-Gender), Anouk Bonte (Plan International 

België, vertegenwoordiger van 11.11.11), Aurélie Leroy (Cetri, lid van BE-Gender), Caroline Bal (FOS, 

lid van BE-Gender), Dalila Larabi (FGTB, lid van BE-Gender), Diane Gardiol (Conseil des femmes 

francophones de Belgique), Dominique Deshayes (Amnesty International), Katinka In’t Zandt (Le 

monde selon les femmes, vertegenwoordiger van CNCD-11.11.11), Katy Fall (CGSLB, lid van BE-

Gender), Marlies Casier (Sensoa, lid van BE-Gender), Sabine Kakunga (CNCD-11.11.11.) 

Coralie Vos (secretariaat van de ARGO, CNCD-11.11.11) ondersteunt de WG. 

5. WG debatten gender en ontwikkeling 

Deze werkgroep organiseerde de studienamiddag « Gender and Development: from diversity and 

adversity to joint strategies » op 30 september 2021. Dit evenement had tot doel de reflectie te 

verdiepen over wat het begrip gender betekent en hoe het zich vertaalt op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking. In het programma werd bijzondere aandacht besteed aan het evenwicht 

tussen standpunten en sprekers uit België en uit de partnerlanden van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking. 

Na afloop van dit evenement heeft de werkgroep een evaluatievergadering gehouden en een 

samenvattende nota opgesteld om de reflecties over de concrete follow-up van de debatten op het 

niveau van de ARGO te voeden. Deze interne nota heeft de leden van de werkgroep in staat gesteld 

verschillende horizontale thema's te bepalen voor de toekomstige werkzaamheden van de Raad in 

2022. 
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Samenstelling van de werkgroep : 

Marjan Decoster (Universiteit van Leuven, vertegenwoordiger van de Nederlandstalige academische 

wereld) en Claire Martinus (Université de Mons, vertegenwoordiger van de Franstalige academische 

wereld) zijn de co-voorzitters van de werkgroep.  

De leden van de werkgroep zijn Alice Kuczkiewicz (Enabel), Annelies Verdoolaege (Universiteit van 

Gent, vertegenwoordiger van de Nederlandstalige academische wereld), Annie Cornet (Université de 

Liège, vertegenwoordiger van de Franstalige academische wereld), Anouk Bonte (Plan International 

België, vertegenwoordiger van 11.11.11), Bastien Horemans (D2.5 – DGD), Diane Gardiol (Conseil des 

femmes francophones de Belgique), Eva Declerck (çavaria, lid van BE-Gender), Fairouz Gazdallah 

(Solidagro, lid van BE-Gender), Iris Deckers (Oxfam-België, lid van BE-Gender), Jeroen Decuyper 

(Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen), Katinka In’t Zandt (Le monde selon les femmes, 

vertegenwoordiger van CNCD-11.11.11), Lina Neeb (Oxfam-België, vertegenwoordiger van 11.11.11), 

Maggi Poppe (Vrouwenraad), Maria João Coelho (BIO), Miepie Questier (Vrouwenraad), Nick Vanden 

Broucke (Trias, lid van BE-Gender), Sabine Kakunga (CNCD-11.11.11), Sandrine Vanhamme (D2.5 – 

DGD), Viviane Teitelbaum (Conseil des femmes francophones de Belgique). 

Coralie Vos (secretariaat van de ARGO, CNCD-11.11.11) et Wiske Jult (secretariaat van de ARGO, 

11.11.11) ondersteunen gezamenlijk de werkgroep als secretariaat. 

6. WG academische verbinding  

Het doel van deze werkgroep is de banden met universiteiten en hogescholen aan te halen, 

voortbouwend op de ervaring die is opgedaan in de werkgroep Gender en Covid-19. Deze werkgroep 

is in november 2021 opgericht en is begonnen met het verzamelen van onderzoeksvoorstellen voor 

thema's voor masterscripties in verband met het ARGO-actieplan 2022. Eind 2021 was er werkoverleg 

met DGD in functie van deze voorstellen en werd afgestemd met VLIRUOS.  

 

Samenstelling van de werkgroep : 

Annelies Verdoolaege (Universiteit van Gent, vertegenwoordiger van de Nederlandstalige 

academische wereld) zit werkgroep voor.  

De leden van de werkgroep zijn Annie Cornet (Université de Liège, vertegenwoordiger van de 

Franstalige academische wereld), Claire Martinus (Université de Mons, vertegenwoordiger van de 

Franstalige academische wereld), Fairouz Gazdallah (Solidagro, lid van BE-Gender), Heleen Heysse 

(Sensoa, lid van BE-Gender), Jeroen Decuyper (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen), 

Katinka In’t Zandt (Le monde selon les femmes, vertegenwoordiger van CNCD-11.11.11), Lina Neeb 

(Oxfam-Belgique, vertegenwoordiger van 11.11.11), Maggi Poppe (Vrouwenraad) Marjan Decoster 

(Universiteit van Leuven, vertegenwoordiger van de Nederlandstalige academische wereld), Viviane 

Teitelbaum (Conseil des femmes francophones de Belgique). 

Wiske Jult (secretariaat van de ARGO, 11.11.11.) ondersteunt de WG als secretariaat. 
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VI. Vergaderingen van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling in 2021 

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling heeft zeven plenaire vergaderingen gehouden1. Deze 

vergaderingen boden de gelegenheid om de voorbije en toekomstige activiteiten van de Raad te 

bespreken en adviezen goed te keuren, maar ook om presentaties van de leden van de Raad of 

werkgroepen bij te wonen over inhoudelijke punten, gevolgd door een gedachtewisselingen. In 2021 

hadden deze presentaties en uitwisselingen betrekking op (1) de genderstrategie van BIO, (2) de 

evaluatie door Enabel van de COVID-19-respons en de gendergerelateerde bevindingen daarvan, (3) 

de papers van twee studenten over de monitoring van de COVID-19-pandemie in Afrika, een eerste 

over SRHR en een tweede over landbouw (4) de belangrijkste resultaten van de in opdracht van de 

ARGO uitgevoerde studie over de potentiële effecten van het Belgische NEKP op de emancipatie van 

vrouwen en gendergelijkheid in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

Omwille van de gezondheidsmaatregelen in verband met de COVID-19-pandemie vonden de plenaire 

zittingen online plaats. Om een maximale deelname te waarborgen en het taalgebruik in de Raad te 

respecteren, is gekozen voor het Zoom-platform met simultaanvertaling. 

Voorts werd op 8 november 2021 een werkdag gehouden. Deze dag, die gewijd was aan de 

strategische doelstellingen van de ARGO, werd door de Raad beschouwd als gelijkwaardig aan een 

plenaire vergadering. 

Parallel aan de plenaire vergaderingen kunnen vergaderingen en/of telefoongesprekken met het 

kabinet en de administratie plaatsvinden om de coördinatie overeenkomstig de werking en de 

planning van de Raad te vergemakkelijken. De ARGO nam deel aan de volgende vergaderingen: 

- 21 januari 2021 : Deelname aan de door de FOD Buitenlandse Zaken geïnitieerde 

informatievergadering voor het middenveld in kader van CSW65. Deze vergadering was een 

gelegenheid om de elementen van het door de Raad uitgebrachte advies te bespreken met 

betrekking tot de elementen van het Belgische standpunt. 

- 15 au 26 maart 2021 : Deelname aan CSW65 door de aanwezigheid van Coralie Vos, secretaris 

van de ARGO en beleidsmedewerker gender en ontwikkeling bij de CNCD-11.11.11, als lid van 

de Belgische delegatie, om als deskundige een bijdrage te leveren aan de onderhandelingen 

over de overeengekomen conclusies.  

 

In 2021 werden de vergaderingen van de ARGO-werkgroepen online gehouden. De frequentie van de 

vergaderingen hangt af van de beschikbaarheid van de leden en de agenda van de lopende activiteiten. 

Tussen vergaderingen door wordt collectief aan relevante documenten gewerkt via e-mail of door 

gebruik te maken van gedeelde onlinedocumenten.  

Er werden ook coördinatievergaderingen gehouden ter ondersteuning van de algemene 

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

                                                           
1 De plenaire vergaderingen van de ARGO vonden plaats op de volgende data en duurden 2-3 uur: 26 januari 
2021, 30 maart 2021, 18 mei 2021, 29 juni 2021, 21 september 2021, 26 oktober 2021, en 2 december 2021 
 

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/masterproef_evelinekamina_2021_1.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/masterproef_nynkerammeloo_1.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
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en het secretariaat van de Raad, dat wordt verzorgd door de twee koepelorganisaties van de NGO’s 

voor ontwikkelingssamenwerking.  

VII. Website van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling 

De ARGO is sinds september 2015 online. De adviezen, activiteiten en andere documenten van de Raad 

kunnen worden geraadpleegd via www.argo-ccgd.be . 

De adviezen van de Adviesraad kunnen ook worden geraadpleegd op de website van het Directoraat-

generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de Federale Overheidsdienst 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_activites/themes/c

onsolidation_de_la_societe/genre. 

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

vergemakkelijken. 

 

 

http://www.argo-ccgd.be/
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_activites/themes/consolidation_de_la_societe/genre
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_activites/themes/consolidation_de_la_societe/genre

