
 
  

 

Gezocht: expert gender en handicap 

Voor: input schaduwrapportages VN-Vrouwenverdrag en VN-Verdrag Handicap  

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is op zoek naar een expert voor het schrijven van een 

kort rapport over de grootste knelpunten op het gebied van gender & handicap in 

Nederland.  

Intersectie gender en handicap 

Vrouwen en meisjes (inclusief trans en non-binaire personen) met een handicap hebben 

te maken met meervoudige discriminatie, zowel op basis van gender(-identiteit/-

expressie/geslacht) als op basis van handicap. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag wil 

graag meer informatie verzamelen over de discriminatie waar deze groep mee te maken 

heeft. Deze informatie zal zowel door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag als door de 

Alliantie VN-Verdrag Handicap worden gebruikt om richting de Verenigde Naties (VN) te 

rapporteren over de specifieke situatie van vrouwen en meisjes (inclusief trans en non- 

binaire personen) met een beperking in Nederland. 

Meer informatie over de processen rondom het VN-Vrouwenverdrag en het VN-Verdrag 

Handicap in de bijlage. 

Activiteiten van de expert  

De activiteiten van de expert bestaan uit het schrijven van een kort rapport waarin de 

grootste knelpunten op het gebied van gender & handicap in Nederland uiteen worden 

gezet. Het rapport gaat in op de genderspecifieke aspecten van beleid en praktijk. Hierbij 

kan onder meer worden gedacht aan thema’s zoals gendergerelateerd geweld,1 armoede 

en sociale uitsluiting, arbeidsparticipatie en toegang tot gezondheidszorg.2 Het is 

belangrijk dat de expert zich bij het vaststellen van de relevante thema’s en het 

uiteenzetten van knelpunten baseert op de inbreng van de groepen waarom het gaat. 

Het Netwerk zal daarom samen met de expert een digitale en een fysieke ophaalsessie 

organiseren. De bijeenkomsten worden georganiseerd door het secretariaat van het 

Netwerk VN-Vrouwenverdrag in samenspraak met de expert en met een contactpersoon 

van de Alliantie VN-Verdrag Handicap. De doelgroep krijgt de resultaten teruggekoppeld.  

Voor het totale project is een budget van max. 2000 euro incl. BTW beschikbaar. 

De werkzaamheden zullen in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden. 

Belangstellenden kunnen vóór 16 januari 2023 reageren via 

schaduwrapportage@gmail.com met een stappenplan, een korte motivatie en een op de 

opdracht toegesneden CV. In de loop van week 3 zullen de reacties gewogen worden en 

zal de selectie gemaakt worden, zo nodig na een of meer nadere (video-) gesprekken. 

 
1 Zoals vermeld in de List of Issues (paragraaf 4) opgesteld door het VN-Comité. 
2 Deze thema’s zijn genoemd in de eerste schaduwrapportage van de Alliantie VN-Verdrag 
Handicap van november 2019 (zie paragraaf 6.6 m.b.t. gender). 

mailto:schaduwrapportage@gmail.com
https://nietsoveronszonderons.nl/vn-comite-legt-nederland-lijst-van-vragen-voor-over-uitvoering-vn-verdrag-handicap/
https://iederin.nl/wp-content/uploads/2019/12/Schaduwrapport-VN-verdrag-Handicap.pdf


Bijlage - toelichting processen VN-Vrouwenverdrag en VN-Verdrag Handicap 

VN-Vrouwenverdrag 

De Nederlandse regering moet om de vier jaar aan het CEDAW-comité, het VN-comité 

dat toezicht houdt op het VN-Vrouwenverdrag, rapporteren over hoe de overheid zich 

heeft ingezet om vrouwenrechten te beschermen en te bevorderen. Momenteel zit 

Nederland in de zevende rapportagecyclus. De meest recente Nederlandse 

regeringsrapportage VN-Vrouwenverdrag is begin juli 2022 ingeleverd bij het CEDAW-

Comité. De volgende stap is de Constructive Dialogue, een sessie waarin Nederland door 

het comité wordt bevraagd over de rapportage. Deze sessie vindt waarschijnlijk plaats in 

2024. Vanuit het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zal er in 2023 een schaduwrapportage 

worden samengesteld met daarin een becommentariëring van de regeringsrapportage en 

actuele gegevens en ervaringen vanuit het maatschappelijke veld. Het CEDAW-Comité 

kan deze informatie gebruiken om tijdens de Constructive Dialogue vragen te stellen aan 

de Nederlandse regeringsdelegatie. 

Zie voor meer informatie de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.   

VN-Verdrag Handicap 

Tegelijkertijd vindt er een vergelijkbaar proces plaats voor het VN-Verdrag Handicap, 

waarop het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap vanuit de VN 

toezicht houdt. Nederland heeft dit Verdrag in 2016 geratificeerd en diende in 2017 de 

eerste regeringsrapportage in bij het VN-comité. Binnenkort (waarschijnlijk eind 

november 2022) wordt een vervolg geringsrapportage ingediend. In deze rapportage 

geeft Nederland antwoord op de vragen (List of Issues) die door het Comité zijn gesteld. 

Deze vragen kwamen mede op basis van de schaduwrapportage van de Alliantie VN-

Verdrag Handicap tot stand. Na publicatie van de regeringsrapportage zal vanuit de 

Alliantie VN-Verdrag Handicap, ter reactie, een aanvulling op de schaduwrapportage 

worden opgesteld. Ook zal er, net als bij het proces rondom het VN-Vrouwenverdrag, een 

Constructive Dialogue plaatsvinden, zodat het VN-comité vragen kan stellen aan de 

Nederlandse delegatie. 

Zie voor meer informatie over de Alliantie VN-Verdrag Handicap de website Niets Over 

Ons Zonder Ons. Zie ook de website van Ieder(in). 
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https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/rapportages/
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