
 

 

 

Uitvraag penvoerder(s) Schaduwrapportage 2.0 VN-Vrouwenverdrag  

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is op zoek naar een nieuw lid voor het schrijfteam van haar 
schaduwrapportages voor het CEDAW-comité (Committee on the Elimination of 
Discrimination Against Women).  
 
Het 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. Begin juli 2021 is de eerste schaduwrapportage van het Netwerk 
VN-Vrouwenverdrag naar het CEDAW-comité gestuurd, hierna zijn de vragen van het comité 
(LOIPR) beantwoord in het rapport van de Nederlandse regering in juli 2022. Op basis van 
dit rapport wordt de regering in de Constructive Dialogue ondervraagd, deze sessie vindt 
waarschijnlijk plaats in 2024. Vanuit het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zal er in 2023 een 
tweede 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.  
 
Vanaf najaar 2020 vormden Linda Mans, Luna Vollebregt en Petra Snelders het schrijfteam. 
Daar is vanwege andere werkzaamheden verandering in gekomen, waardoor Luna niet meer 
kan deelnemen en Linda beperkter beschikbaar is voor het schrijfteam. Daarom zoekt het 
Netwerk VN-Vrouwenverdrag uitbreiding van het schrijfteam voor het samenstellen van de 
tweede schaduwrapportage en het presenteren ervan bij het VN-Comité. Samenwerking in 
het Netwerk en draagvlak onder ngo’s zijn hierin sleutelbegrippen.  
 
Profiel  
 
Taken van het schrijfteam zijn:  

- Het actief verzamelen van informatie vanuit de verschillende vrouwen- en 
mensenrechtenorganisaties met betrekking tot (knelpunten in) de implementatie van 
het VN-Vrouwenverdrag in Nederland.  

- Het actief verzamelen van informatie uit andere bronnen met betrekking tot de 
implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland. Hierbij moet in het 
bijzonder worden nagegaan of de eerder door het Comité gedane aanbevelingen zijn 
opgevolgd.  

- Het ordenen en samenvatten van de gevonden informatie in korte, artikelsgewijze 
commentaren (Engelstalig).  



- Het organiseren van expertbijeenkomsten over een aantal door het Netwerk VN-
Vrouwenverdrag gekozen thema's waarop in de schaduwrapportages dieper zal 
worden ingegaan.  

- Het schrijven of laten schrijven van een aantal diepgaander commentaren/analyses 
op de gekozen thema's (Engelstalig).  

- Het (mede) organiseren van een publieksbijeenkomst waarop de 
schaduwrapportages worden gepresenteerd, en waar input wordt gevraagd voor de 
prioriteiten die bij de presentatie van het rapport aan het Comité zullen worden 
gelegd.  

- Het presenteren van de schaduwrapportage tijdens de sessie van het Comité, het 
verrichten van lobbyactiviteiten tijdens deze sessie, en het rapporteren over de sessie 
aan 'het thuisfront' o.m. door een blog bij te houden en facebook- en twitterberichten 
te maken (zowel vanuit Genève als voor- en nadien).  

 
Het secretariaat van het Netwerk biedt ondersteuning bij de organisatie van activiteiten.  
 
Van leden van het schrijfteam verwachten we:  

- Kennis van het VN-Vrouwenverdrag en de verplichtingen die hieruit voortvloeien  
- Kennis op hoofdlijnen van het emancipatiebeleid en de positie van vrouwen in 

Nederland 
- Gedegen kennis van de positie van vrouwen op één of meer (rechts)gebieden  
- Analytisch vermogen  
- Goede schrijf- en spreekvaardigheid in de Engelse taal  
- Organisatietalent  
- Een relevant netwerk in Nederland en/of internationaal  

 
Het Netwerk streeft naar een schrijfteam die zijn brede, diverse achterban weerspiegelt. 
Gezien de al in het schrijfteam belegde competenties en ervaring is voor de nieuwe 
kandidaten juridische kennis een pré.  
 
De penvoerders of het schrijfteam zullen de werkzaamheden op freelancebasis uitvoeren. 
De tijdsinvestering is mede afhankelijk van de omvang van en onderlinge afspraken in het 
schrijfteam. Er is in totaal ongeveer € 28.000 (incl. BTW) beschikbaar. Reis- en verblijfkosten 
in Genève en een (beperkte) vergoeding voor tijdsinvestering tijdens de CEDAW-sessie zijn 
eveneens beschikbaar. De periode waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten 
worden zijn afhankelijk van wanneer Nederland op de agenda staat van het VN-Comité. Op 
dit moment verwachten we voor het jaar 2023: ophalen input+ analyse vooral in kwartaal 2, 
schrijven concepten in kwartaal 3, terugkoppeling en definitieve teksten in kwartaal 4. We 
verwachten dat de CEDAW-sessie plaatsvindt in het eerste kwartaal van 2024.  
 
Contact 
 
Wanneer u ervoor in aanmerking wilt komen om het schrijfteam aan te vullen kunt u dat voor 
16 januari 2023 kenbaar maken door een op bovengenoemde vereisten toegesneden 
motivatiebrief met CV te sturen aan het secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag 
schaduwrapportage@gmail.com. Gesprekken zullen in de tweede helft van januari 2023 
plaatsvinden. 


