
Stakeholderdialoog NAP 23 mei 2019 

Werkgroep 4: Proces, structuur en vorm 

Moderator: Huib Huyse, HIVA-KU Leuven 

Dit was een werkgroep van 12 deelnemers die voor 2/3 uit vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld bestond. De rest van de groep was een combinatie van ambtenaren, een 
academicus en een consultant. Er zaten geen vertegenwoordigers van de bedrijfswereld in de groep. 

De deelnemers werden verzocht om feedback te geven op de volgende 3 vragen: 
- Welke principes moeten het ontwerpproces van het NAP 2 ondersteunen en waarom?
- Welke suggesties hebt u voor de NAP-structuur en -vorm?
- Moet het NAP-ontwikkelingsproces een 'National Baseline Assessment' (NBA)1 omvatten?
- De noodzaak van een 2de NAP?

Principes 
De volgende kwesties werden in de groep aangekaart: 
• Het proces van het eerste NAP evalueren om de tekortkomingen en de punten die vatbaar zijn

voor verbetering te bepalen.
• Een proces uittekenen dat verder gaat dan alleen overleg om een zinvolle dialoog met de

verschillende stakeholders tot stand te brengen. Het raadplegingsproces van het eerste NAP
voldeed aan veel van de formele stappen die in NAP-gidsen zijn voorgeschreven, maar het werd
door veel stakeholders van het middenveld niet als inclusief en zinvol ervaren. Zoiets vereist: (1)
een 'inclusieve' aanpak in alle stappen van het NAP-ontwikkelingsproces; (2) transparantie over
het besluitvormingsproces met feedback over de reden waarom specifieke voorstellen niet
geselecteerd werden; (3) meer formele en informele ruimten creëren voor interactie tussen de
belangrijkste stakeholders teneinde vertrouwen op te bouwen en een gemeenschappelijke basis
te vinden voor de toekomst, in plaats van een 'goed gerepeteerde discussie' voort te zetten met
gepolariseerde posities; (3) het investeren in een volledige participatie van actoren uit het
bedrijfsleven; en (4) het gebruik van methodologieën die deelnemers helpen omgaan met
gepolariseerde debatten.

• Het proces ondersteunen met meer bewijzen en onafhankelijke beoordelingen en gestaafd door
een nationale nulmeting (NBA)

• De betrokkenheid van de parlementen bij specifieke stappen van het ontwikkelingsproces van
het 2de NAP vergroten.

1 https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2018/06/dihr-icar-national-baseline-assessment-template-june-
2018-road-testing-version.pdf  

https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2018/06/dihr-icar-national-baseline-assessment-template-june-2018-road-testing-version.pdf
https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2018/06/dihr-icar-national-baseline-assessment-template-june-2018-road-testing-version.pdf


 
 

• Bedrijven die het voortouw nemen, inschakelen om te leren van hun ervaringen en voor 'Peer 
Pressure' ten opzichte van andere bedrijven te zorgen 

• Zoveel mogelijk gebruikmaken van goede internationale praktijken voor het NAP-
ontwikkelingsproces 

• Duidelijke monitoringprocessen integreren, die het mogelijk maken om de impact van de NAP-
acties op te volgen 

• Acties op risicovolle sectoren focussen, zoals die welke geïdentificeerd werden in de studie van 
Ernst & Young voor de Vlaamse Regering (moet nog gepubliceerd worden) 

 
Noodzakelijke voorwaarden  
De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn aan het begin van het proces: 
• Aan de start van het proces via onderhandelingen tot een duidelijk politiek mandaat komen 
• Transparant en expliciet zijn over de procesmethodologie die gebruikt zal worden en de 

verschillende stappen die gezet dienen te worden 
• Het instituut dat het NAP-ontwikkelingsproces coördineert, een duidelijk mandaat, de nodige 

middelen en voldoende manoeuvreerruimte (onafhankelijkheid) geven  
 

'National Baseline Assessment' (NBA)  
Er was een consensus over de noodzaak van een grondig NBA-proces ter ondersteuning van het NAP-
ontwikkelingsproces om voor een gedeelde kijk op de huidige situatie, de resterende leemtes, enz. te 
zorgen. Het NBA-proces omvat een systematische beoordeling van de 31 UNGP-beginselen. Het 
eindverslag moet zodanig worden geschreven dat, afgezien van de gedetailleerde beoordeling, er 
een synthesegedeelte is dat duidelijk de kritieke lacunes identificeert, die aangepakt moeten 
worden. De resultaten van de NBA kunnen gebruikt worden als leidraad voor het NAP-
ontwikkelingsproces. Tegelijkertijd moet voldoende tijd worden besteed aan het vertalen van de 
NBA-beoordeling naar goed geformuleerde acties. Dit zal helpen om een NAP te creëren met meer 
samenhang en duidelijke mijlpalen. 
Wie moet de NBA uitvoeren? 
Er werden meerdere opties besproken, maar uiteindelijk waren de deelnemers het erover eens dat 
dit verdere discussie behoefde. Wel was er een consensus over het feit dat het team dat de NBA zou 
uitvoeren, aanvaardbaar moest zijn voor de verschillende regio's en politieke niveaus. Het team zou 
ook onafhankelijk moeten zijn en ter zake voldoende geloofwaardigheid en expertise moeten 
genieten. Sommige deelnemers voerden aan dat dit gecoördineerd kon worden door ambtenaren, 
zoals het geval was voor de National Voluntary Review (SDG's), anderen vonden dat het beter was 
om het te laten doen door een onafhankelijk instituut, zoals het nieuwe mensenrechteninstituut of 
een groep van academische instellingen. Het Deense instituut voor mensenrechten kan op dit gebied 
op heel wat expertise bogen en zou mogelijk een ondersteunende rol in het proces toebedeeld 
kunnen krijgen. 

 
Andere opmerkingen? 
De groep besprak ook de timing voor een 2de NAP. Tijdens de plenaire besprekingen eerder die 
ochtend had de bedrijfsvertegenwoordiger zijn bedenkingen over de noodzaak van een nieuw NAP. 
De groep deed de volgende suggesties: 

• Gezien alle HRDD-ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau, is er een noodzaak 



 
 

om het NAP bij te werken (of te herzien/upgraden). Rekening houdend met de bestaande 
NAP-evaluatieprocedures en de tijd die nodig is voor een grondig NBA-proces, is het 
belangrijk om op tijd te beginnen. 

• De evaluatie van het NAP en het NBA-proces zijn niet hetzelfde qua reikwijdte en 
eindoriëntatie, maar het is belangrijk om toch voor bepaalde synergieën tussen beide 
processen te zorgen. 

 
 

 

 

 


