
Voluntary National Review 2023 | Bijdrage maatschappelijke groepen 

Gelieve op basis van deze 8 vragen een bijdrage te maken van één pagina. 

1. Naam van uw organisatie  

Sensoa, Vlaams expertisecentrum seksuele gezondheid 
2. Maatschappelijke groep (bedrijfsleven, vakbonden, NGO's, wetenschap en onderzoek, de inclusieve 
samenleving, overige) 

NGO 

3. Aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) werkt u, voor welke bent u al verplichtingen 
aangegaan? | → Geef de voorkeur aan acties met betrekking tot verschillende P's van de 2030 Agenda, die 
transformerend zijn en inspirerend voor andere organisaties op internationaal niveau. | → Geef de voorkeur aan 
een synthetische presentatie en verwijzingen naar webpagina's of onlinedocumenten voor nadere informatie.  
Sensoa zet zich in voor SDG3, 4 en 5, in Vlaanderen, België en internationaal. Sensoa ijvert voor het 
verzekeren van de universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, inclusief 
gezinsplanning, informatie en educatie, en de integratie van reproductieve gezondheid in nationale 
strategieën en programma’s (3.7 en 4.7), het beëindigen van de HIV epidemie (3.3.), het verzekeren 
van universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten (5.6) en 
het elimineren van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes (5.2). Daartoe verschaft Sensoa 
laagdrempelige informatie over seksualiteit en seksuele gezondheid in meerdere talen, voert 
sensibiliseringscampagnes, ontwikkelt vormingsmateriaal, ondersteunt organisaties en sectoren in het 
ontwikkelen van een integriteitsbeleid voor aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
ondersteunt het gezondheidswerkers in praten over seksuele gezondheid, doet het aan 
terreinpreventiewerk, biedt psychosociale ondersteuning aan mensen die leven met hiv, en doet het 
aan pleitbezorging. Internationaal zet Sensoa zich in door SDG3 en SDG5 systematisch onder de 
aandacht te brengen van federale parlementsleden, het monitoren en ondersteunen van het 
internationale beleid, oa via capaciteitsopbouw en partnerschap, bv. http://Body&Rights.be. 

4. Wat zijn de thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit 
te voeren? | → Wat zijn, gezien uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren, enz., de belangrijkste 
punten voor België?  
Federaal: multidisciplinaire en kwaliteitsvolle dienstverlening voor mensen met hiv en acties voor het 
aanpakken van hiv-gerelateerde stigma en discriminatie; een overkoepelend beleid rond lichamelijke 
en seksuele integriteit voor de asiel- en migratiesector; 
Vlaams: Evaluatie van het onderwijsbeleid rond relaties en seksualiteit, en relationele en seksuele 
vorming (4.7.2); systematische aanstelling van aanspreekpunten integriteit binnen 
organisaties/sectoren; integreren aandacht voor seksuele gezondheid in opleidingen van 
gezondheidswerkers, leerkrachten, politiepersoneel, … (4.7.1) 

5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit 
te voeren? | → In het licht van uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren enz.  

Covid-19 heeft blootgelegd hoe belangrijk sterke gezondheidssystemen zijn, en (lokale) productie- en 
distributiesystemen die stock-outs in essentiële geneesmiddelen en diensten (zoals hiv-medicatie en 
anticonceptie) kunnen vermijden. De pandemie toonde ook hoe genderongelijkheid vergrootte in 
tijden van crisis. De Europese ontwikkelingssamenwerking dient van gezondheid en gendergelijkheid 
inhoudelijk en budgettair een prioriteit te maken, in haar bilaterale en multilaterale samenwerking en 
seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten en gezinsplanning inbedden in UHC. . 

6. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die u in de Voluntary National Review zou willen zien?  

België vult haar 0,7% internationale solidariteitsbelofte in; België is actieve partner Europees, 
multilateraal en bilateraal in realisatie van gezondheid en gendergelijkheid. 

https://www.allesoverseks.be/
https://www.zanzu.be/nl/taalkeuze
https://www.sensoa.be/actueel/sensibiliseringscampagne-t-oke-niet-zeker-check-het-wil-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.sensoa.be/lesgeven-over-relaties-en-seksualiteit
https://www.grenswijs.be/
https://www.sensoa.be/vlaggensysteem-hoe-reageren-op-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.sensoa.be/als-professional-praten-over-seksuele-gezondheid
https://positiefcontact.be/
https://www.bodyandrights.be/
https://www.sensoa.be/actueel/nodenbevraging-mensen-met-hiv-bevestigt-stigma
https://www.grenswijs.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-de-asielsector#seksueel_grensoverschrijdend_gedrag_in_de_asielsector:_feiten_en_cijfers_
https://www.grenswijs.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-de-asielsector#seksueel_grensoverschrijdend_gedrag_in_de_asielsector:_feiten_en_cijfers_
https://www.sensoa.be/waarom-seksuele-vorming
https://www.sensoa.be/waarom-seksuele-vorming


7. Andere opmerking(en)/aanvulling(en)/suggestie(s):  

 

8. Documenten, bronnen, websites ter referentie voor verdere uitleg ivm de uitvoering van de 2030 
Agenda  

SDG 4 Indicators | GEM Report SCOPE (education-progress.org) 

 

https://www.education-progress.org/en/indicators

