Vacature vrijwilliger Netwerk VN-Vrouwenverdrag secretariaat
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is op zoek naar iemand die haar secretariaat kan voeren. De
vacature is ontstaan omdat degene die thans het secretariaat voert dit wegens persoonlijke
omstandigheden niet kan voortzetten.
De gemiddelde tijdsinvestering bedraagt ongeveer 12 uur per maand. Het Netwerk heeft geen vaste
inkomsten, maar kan tenminste voor de periode van ruim drie jaar de maximale vrijwilligers
vergoeding à € 150 per maand ter beschikking te stellen aan de vrijwilliger.
Onder de taken van het secretariaat vallen in ieder geval:
• Voorbereiden (agenda maken, stukken rondsturen) en notuleren van vergaderingen
(gemiddeld 6 maal per jaar in Amsterdam of digitaal)
• Beheren van de mailbox van het netwerk
• Bijhouden van de website www.vn-vrouwenverdrag.nl en sociale media (Facebook en twitter)
• Beheren van het archief van het netwerk
• Secretarieel ondersteunen van het schrijfteam schaduwrapportage
• Beheren van het contactenbestand netwerk
• Meeschrijven, voorbereiden en versturen van de nieuwsbrief
• Ondersteunen bij de organisatie van (fysieke en online) bijeenkomsten
• Verslaglegging van bijeenkomsten
Heb je affiniteit met het onderwerp en lijkt je het leuk om een kijkje in de keuken te krijgen hoe het
maatschappelijk middenveld werkt om Nederland te wijzen op haar verplichtingen onder het VNVrouwenverdrag? Kun je goed zelfstandig werken, plannen en organiseren, heb je de juiste
communicatie skills en lijkt het je wat om bij te dragen aan het goed laten draaien van dit netwerk?
Stuur dan uiterlijk zondag 30 oktober 2022 een korte motivatie en CV aan
schaduwrapportage@gmail.com.
De gesprekken zullen plaatsvinden via Teams in week 45 (7-12 November).
Over het Netwerk VN-Vrouwenverdrag
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is een overlegstructuur van verschillende organisaties en experts.
In het Netwerk VN -Vrouwenverdrag werken samen: Atria kennisinstituut voor emancipatie en
vrouwengeschiedenis, Choice for Youth & Sexuality, lulCoMensha, Emancipator, Femmes for
Freedom, Movisie, Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk
Staatsburgerschap, Nederlandse Vrouwenraad, RESPECT Network NL, Rights4Change, St. Emancipatie
Online, SEDA, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht, TiyeInternational, Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, WO=MEN Dutch Gender Platform
en verschillende individuele experts op het gebied van het VN-Vrouwenverdrag.

De Doelstellingen van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag
•
•
•

Het bevorderen van informatievoorziening en expertise met betrekking tot het VNVrouwenverdrag
Lobbyen voor een goede implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland
Het gezamenlijk tot stand brengen van schaduwrapportages en andere stukken die bijdragen
aan het bovenstaande

Activiteiten
Het Netwerk profileert zich met name op het VN-Vrouwenverdrag zelf. Het Netwerk VNVrouwenverdrag is verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie voor en het schrijven van de
schaduwrapportage bij de Nederlandse overheidsrapportage namens het Nederlandse
maatschappelijk middenveld. Indien mogelijk en relevant levert het Netwerk input voor de
schaduwrapportages voor andere VN-verdragen.
De leden van het Netwerk zetten zich daarnaast in voor deskundigheidsbevordering en
kennisverspreiding op het gebied van het VN-Vrouwenverdrag en stimuleren organisaties die
activiteiten willen ondernemen die daaraan bijdragen.
Organisatie
De kern van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag bestaat uit organisaties en individuele experts die:
a) expertise hebben op het gebied van het VN-Vrouwenverdrag en/of in hun eigen werk bezig
zijn met het VN-Vrouwenverdrag, of plannen hebben om het VN Vrouwenverdrag toe te
passen
b) zich in hun werk richten op de rechten van vrouwen in (heel) Nederland
c) beschikken over een achterban of netwerk
Naast de kerngroep bestaat het Netwerk VN-Vrouwenverdrag uit een bredere kring van organisaties
en individuen die
- in hun werk bezig zijn met vrouwenrechten
- het VN-Vrouwenverdrag hierbij gebruiken, of dit willen doen
Deze organisaties kunnen o.a.
- deelnemen aan activiteiten van het Netwerk (m.n. bijeenkomsten van de bredere kring van
het Netwerk, ongeveer tweemaal per jaar, als mogelijk i.v.m. Corona)
- input leveren ten bate van inhoudelijke activiteiten van het Netwerk (tijdens bijeenkomsten;
en voor schriftelijke stukken zoals de schaduwrapportage)
- informatie vanuit het Netwerk verspreiden binnen de eigen organisatie en onder de eigen
achterban
- het Netwerk op de hoogte stellen van activiteiten die zij zelf rond het VN-Vrouwenverdrag
ondernemen
Meer lezen
www.vn-vrouwenverdrag.nl
http://cedawschaduwrapportage.blogspot.com/

