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Werk%tel

5 jaar Adviesraad Gender en Ontwikkeling: een betere integra7e van gender in het Belgische interna7onale beleid?

Trekkers

Wiske Jult (11.11.11), Lina Neeb (Oxfam België), Sophie Charlier
(Le monde selon les femmes), Coralie Vos (CNCD)

Soort Rapport:

Lobby en sensibiliseringsrapport

Vooropgestelde lengte:

30 p (inclusief kaI)

Doel:
Waarom dit rapport?
Waarom nu?

•

Publiek:
Voor wie schrijven we
het? Wie willen we beïnvloeden? Welke toon is
nodig? Welke voorkennis?

Aantonen of de ARGO al dan niet een impact heeI gehad op
een betere integraMe van gender in het ontwikkelingsbeleid
• Een duidelijk beeld scheppen van wat en hoe ARGO de afgelopen jaren te werk ging (ook voor communicaMedoeleinden)
• Belangrijke pijnpunten en verbeterpunten aangeven voor de
ARGO om zijn werk te verbeteren.
• VerwachMngen formuleren voor volgende mandaat
• dynamiseren van volgende ARGO
⇨ Bruikbaar in aanloop en opvolging van de nieuwe regering
en minister
⇨ Bruikbaar voor de leden van de ARGO voor een beter begrip
van de Raad

Informeren beleidsmakers
Sensibiliseren nieuwe parlementsleden
Instrument om gesprek aan te gaan met administraMes
Verzamelde aanbevelingen om voor te stellen bij het aantreden nieuwe regering
⇨ construcMeve toon
⇨ In funcMe van gender hoger op de agenda krijgen
•
•
•
•
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Voorstel:
Wat is het kernargument?

Tegen eind 2020 willen we een evaluaMedocument met:
- Overzicht ARGO inspanningen om gender op de
agenda te plaatsen
- Een appreciaMe van deze inspanningen vanuit verschillende stakeholders en beleidsmakers
- Overzicht lessons learned
⇨ Met een blik op de toekomst, geen evaluaMe/analyse van
het verleden

Inhoud van het rapport

TE BESPREKEN MET DE ONDERZOEKER(S)
Deel I: Korte inleiding
- over wat de ARGO is en doet
- Stand van zaken Belgische inspanningen voor gender
in een internaMonale context
Deel II: De impact van ARGO op een betere integraMe van gender
in ontwikkelingssamenwerking
- De oﬃciële evaluaMepunten die volgens ons moeten
worden bij opgenomen
- Overzicht appreciaMe verschillende stakeholders
- Overzicht en inscha`ng van de opgezeae concrete
samenwerkingsstructuren en partnerschappen
Deel III: lessons learned
- Belangrijke pijnpunten en verbeterpunten voor de
ARGO om het werk te verbeteren.
- VerwachMngen formuleren voor volgende mandaat
Conclusies

Onderszoeksmethode

Een studie van de documenten van de ARGO met input van de
experMse van de leden van ARGO en andere relevante stakeHoe maken we het rapholders. De stuurgroep duidt een onderzoeker aan en bewaakt
port? (literatuurstudie,
het budget. Het secretariaat ondersteunt voor het verzamelen
interviews, terreinonder- van info en het nalezen. De leden hun input zal gefaciliteerd
zoek, staMsMsche analyse). worden door middel van vragenlijsten en interviews. Relevante
stakeholders worden bevraagd. Er is geen terreinbezoek
voorzien.
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Gevoeligheden:
Wat zijn de risico’s?

•
•
•
•

Mogelijks zijn niet alle leden van de ARGO even goed op de
hoogte van de geleverde inspanningen
Focus op de interne werking van de Raad ipv op de externe
werking en impact van de ARGO op het Belgische beleid
Onvoldoende focus op de internaMonale impact van het
Belgische beleid.
Onvoldoende capaciteit om het te coördineren/ te kleine
stuurgroep
Strakke Mming en opvolging van de stuurgroep
⇨
nodig

Vertaling nodig?
Volledige tekst

Ja, eerste plaats frans of nederlands (naargelang taal van de onderzoeker)
Bijdragen in de twee talen

Printversie nodig?

nog ter discussie (afankelijk van het budget)

Sign-oﬀ proces:

De ﬁnale sign-oﬀ gebeurt door de stuurgroep en in een tweede
fase door de ARGO leden. Voor de sign-oﬀ wordt minimaal één
werkgroep vergadering voorzien. Er wordt minimum één werkweek voorbehouden voor sign oﬀ via email.

Branding

Dit is een ARGO rapport met het ARGO logo. De ondertekende
leden hun logo zal opgenomen worden op de kaI van het rapport

Media promo7e

•
•
•
•

De leden van de ARGO staan mee in voor de promoMe van
het rapport.
De leden kunnen het via hun eigen website verdelen en het
is beschikbaar via de webpagina van de ARGO
Het kan gebruikt worden op events
En door de leden van de werkgroepen

Verspreiding van het document

Secretariaat ondersteunt mee de verspreiding naar gelang de
vragen van de ARGO leden

Timing

Eindrapport verwacht in november 2020. Onderzoeksvoorstellen
moeten op 15 juni worden afgeleverd aan het secretariaat van
de ARGO. De beslissing over de ingediende aanvragen valt tweede week van juni. Start onderzoek eind juni ( te onderhandelen
met de onderzoeker). Terugkoppeling met de ARGO coördinaMe
en met de leden van de ARGO via een sensemaking workshop/
focusgroep
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Budget

Maximaal 13000 inclusief BTW

Contact

Secretariaat Adviesraad Gender en Ontwikkeling
Wiske Jult | Tel: +32 2 536 19 60 | Mail : Wiske.Jult@11.be
www.argo-ccgd.be
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