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CONCLUSIES UIT DE STRATEGIE-DAG 
 
De bedoeling van de strategie-dag was om samen terug te kijken wat in voorgaande jaren 
bereikt is en op basis daarvan aan te geven wat we de komende jaren van elkaar verwachten. We 
spraken ook over hoe de uitvoering geregeld wordt, gezien de toenemende aandacht in 
Nederland voor het vredeswerk van vrouwen wereldwijd.   
 

AGENDA DEEL I: DE IDENTITEIT VAN VDV 
 

1. Wat is de visie van VDV? 
  

Het Platform Vrouwen voor Duurzame Vrede gelooft in samenwerking tussen vrouwenorganisaties 
en vredesorganisaties die zich inzetten voor duurzame vrede, dat wil zeggen voor een samenleving 
waarin conflicten zonder gewapend geweld worden opgelost. 

 
2. Wat is de missie van VDV?  

 

De missie van VDV is het onderhouden van een samenwerkingsverband van vrouwen- en 
vredesorganisaties in Nederland die via kennisuitwisseling, lobby en onderlinge ondersteuning 
garanderen dat vrouwen en mannen een gelijkwaardige rol vervullen in het bevorderen van het 
gebruik van geweldloze middelen bij het voorkomen en doorwerken van ernstige maatschappelijke 
conflicten.  

 

 
 

3. Wat zijn de mijlpalen van VDV tot nu toe? 
 

2005 Oprichting van VDV, na het organiseren van de Nederlandse workshop over 
Beijing+10. 

2006 Instelling van Nationaal Actieplan 1325 in Nederland, door lobby bij het Ministerie, 
en coordinatie bij het schrijven van het NAP-I en het NAP-II. 

2007 De brochure Vrouwen Vrede en Veiligheid 
2008 De leerconferentie voor vrouwen uit conflictgebieden, Women Creating Alternatives 

for Armed Conflict 1325, via samenwerking met de Nederlandse Vrouwenraad 
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2010 Tweede brochure over Vrouwen, Vrede en Veiligheid 
2011 Monitoring van het NAP zodat er echte samenwerking tussen de overheid een 

maatschappelijke organisaties kwam en ervoor gewaakt dat ook kleine organisaties 
en diaspora organisaties mee konden doen. 

2013 Het project Vrede Religie en Vrouwelijk Leiderschap (nog in uitvoering) 
2013 Instelling van een Fonds Kleine Organisaties 1325 om kleinere budgetten te kunnen 

financieren (nog in voorbereiding). 
 

4. Wat is de aanpak/methodiek van VDV? 
 
VDV heeft een breed netwerk opgebouwd vanuit de contacten met een diverse groep leden.  
VDV is ook een knooppunt voor samenwerking en onderlinge ondersteuning van kleinere 
organisaties, ook diaspora organisaties, op het gebied van vrouwen, vrede en duurzame 
ontwikkeling. VDV heeft de relatie gelegd en onderhouden tussen de internationale 
vrouwenbeweging en de vredesbeweging in Nederland. 
 
Via het netwerk brengt VDV drie kennis- en actiegebieden bij elkaar: vredeswerk; vrouwen-
organisaties; en duurzame ontwikkeling in conflictgebieden. Via publicaties en expertmeetings 
vanuit de leden brengt VDV brengt praktische ervaring, wetenschappelijke documentatie en 
politieke kansen bij elkaar. 
 
VDV initieert inspirerende projecten en zoekt daar financiering bij en partners voor de 
uitvoering. Daarmee worden de leden gemotiveerd en geïnspireerd en wordt het potentieel van 
vrouwenorganisaties om vrede en veiligheid te bevorderen zichtbaar. 
 
Kernwoorden van VDV zijn: samenwerken, lege handen, elkaar versterken, kennis vergaren, 
focus vasthouden, verdieping, overkoepelend. 

AGENDA DEEL II: DOELEN VOOR DE KOMENDE JAREN 
 

5. Wat zijn nieuwe uitdagingen? 
 
Overheid Verwerven van brede politieke steun in Nederland voor burgervredeswerk als 

alternatief of aanvulling voor militair ingrijpen in conflictgebieden. 
Europa Afstemmen op Europese initiatieven, zoals de Global Action Agenda on 

Prevention; European Peacebuilding Liason Office; European Women’s Lobby. 
Publiciteit Publiciteit voor vrouwen-vredeswerk komt aarzelend op gang, bijvoorbeeld de 

1325 Award; er moet gerichter ingezet worden op publiciteit. 
Subsidie WO=MEN heeft de organisatie van NAP 1325 overgenomen; VDV moet een eigen 

niche zoeken om leden aan zich te binden.  
Gender Het gaat nog teveel over vrouwen, en ook over vrouwen in een slachtoffer-rol. 

Het is noodzakelijkheid dat vredeswerk zowel mannelijk als vrouwelijk is.  
Economie Vredeswerk heeft meer en meer te maken met mensenrechten, economie en de 

exploitatie en het beheer van (kostbare) grondstoffen.  
Jongeren Het is noodzakelijk jongeren en jongerenorganisaties bij het netwerk van VDV te 

betrekken, zodat er een eigentijdse dynamiek kan ontstaan in het vrouwen en 
vredeswerk. 
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6. Wat zijn de doelen van VDV voor de komende jaren? 
 

 Het  samenwerkingsverband wordt verbreed met jongeren- en met mensenrech-
tenorganisaties die zich op economische conflicten richten.  

 De kennisuitwisseling zal gericht zijn op de invloed van religie op vredeswerk; de rol 
van de economie in vredeswerk; en op vreedzame conflictbehandeling in de praktijk.  

 De lobby zal systematisch gericht zijn op het versterken van burgervredeswerk, op de 
genderaspecten van vredeswerk en op mainstreaming van 1325 in het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en de gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties. 

 De ondersteuning zal  gericht zijn op kleinere organisaties en diaspora organisaties die 
door andere leden geholpen worden volwaardiger deel te nemen aan samenwerkings-
processen in Nederland.  

 
7. Activiteiten komende jaren 

 
(a) Samenwerking zoeken met mensenrechtenorganisaties die economische conflicten 

blootleggen 
(b) Samenwerking zoeken met jongeren en jongerenorganisaties 
(c) Kennis: het religieproject voortzetten 
(d) Kennis: een expertmeeting organiseren met WPP over de genderaspecten van het 

vredeswerk en mainstreaming van 1325. 
(e) Kennis: De praktijk van het burgervredeswerk (mannen en vrouwen) in een aantal 

conflictgebieden in kaart brengen.  
(f) Lobby/kennis: een update maken van brochure Vrouwen Vrede en Veiligheid (op 

basis van bovenstaande thema’s) 
(g) Lobby: publiciteit zoeken (communicatieplan?). 
(h) Ondersteuning leden: Fonds voor kleine projecten beheren 

 
8. Praktische Zaken 
 
De werkverdeling tussen de leden is eenvoudig: projecten worden gestart als er leden zijn 
die eraan willen werken. De leden regelen hun onderlinge samenwerking soepel. Subsidies 
worden per project aangevraagd door de leden zelf. VDV oefent geen controle uit over de 
activiteiten van de leden. VDV zelf krijgt geen subsidie en hoeft dus ook geen 
verantwoording daarover af te leggen.  
 
Het onderhouden van het samenwerkingsverband zèlf is lastiger. Een aantal leden geven 
hun naam aan het platform, maar komen niet op de vergaderingen. De leden die wel komen, 
kunnen niet veel méér taken op zich nemen, want de leden zijn ook druk bezet in hun eigen 
organisatie.  
 
Het is niet geregeld wie nieuwe leden aanzoekt en wie de leden extern vertegenwoordigt, 
hoewel deze taken worden waargenomen door de voorzitter. De voorzitter geeft aan dat de 
tijd komt dat het stokje overgedragen moet worden, maar dan zou er een nieuwe voorzitter 
gekozen moeten worden, en dan moeten de leden daaraan meedoen – en dat is dus lastig. 
 
Er lijkt weinig animo te zijn om deze situatie te veranderen.  
     
9. Advies 
 
Iets wat niet kapot is, moet je niet uit elkaar halen, natuurlijk. Maar het blijft een feit dat het 
platform bestaat bij de gratie van de leden. Het is dus de taak van het platform om te zorgen 
dat ze goede leden aantrekt en de relaties tussen die leden goed onderhoudt.  
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Ik zou adviseren om apart aandacht aan te besteden aan het ledenbeleid.  
 
Mogelijke activiteiten zijn: 
 

 Het informeren van de leden over de bijgesteld visie en missie en de doelen voor de 
komende periode.  

 Het dóórlopen van de bestaande ledenlijst en een check uitvoeren: welke leden zijn 
interessant voor de nieuwe uitdagingen? Kunnen zij benaderd worden voor een 
meer actieve rol?  

 Welke organisaties zijn belangrijk voor de gestelde doelen? Kunnen zij lid worden? 
 Het maken van een jaaragenda van inhoudelijke catch-up bijeenkomsten, waarin 

belangrijke onderwerpen worden geagendeerd. Bij elk onderwerp worden leden en 
ook nieuwe potentiele leden ingeschakeld om het voor te bereiden.   

 
Verder wil VDV publiceren en op lobby gebied invloed uitoefenen. Het zou interessant zijn 
om een communicatieplan te (laten) maken, zodat je inspanningen een groter effect kunnen 
hebben.     
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