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WERKPLAN 2016 
Dit werkplan voor het jaar 2016 hangt samen met het meerjarenplan 2016 – 2020 van JWS en dient 

om die reden in die context te worden gelezen.  

 

Hiernavolgend een opsomming van de activiteiten en beoogde resultaten in 2016: 

 

1. Mensenrechteneducatie: 

1.1 De toegang tot de gezondheidszorg voor ongedocumenteerden  

Met Dokters van de Wereld (DvdW) is in 2015 een samenwerkingsverband aangegaan om de 

toegang tot de gezondheidszorg voor ongedocumenteerden in de komende drie jaar te bevorderen. 

De bijdrage van JWS aan het project van DvdW betreft de deskundigheidsbevordering van 

professionals in de zorg op het terrein van ‘het recht op gezondheid’ van ongedocumenteerden en 

de wet- en regelgeving die ten doel hebben om dit recht te waarborgen te bevorderen. 

De beoogde resultaten in 2016 zijn in een apart jaarplan beschreven. 

1.2 E-cursus ‘Ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers’  

Dit project bouwt voort op de ontwikkeling van een handreiking voor ethische dilemma’s in de GGZ 

voor asielzoekers dat in 2015 werd afgerond. In 2016 wordt het projectvoorstel voor de ontwikkeling 

van de e-cursus opgesteld en een start gemaakt met de uitvoering van het project. 

 

Beoogd resultaat in 2016:  

 De ontwikkeling van de e-cursus ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers is van start 

gegaan. 

1.3 E-cursus ‘medische begeleiding bij hongerstakingen’  

Dit project betreft de vertaling naar de Nederlandse taal en context van de Engelse module medische 

begeleiding bij hongerstakingen van de Noorse artsen vereniging.  

 

Beoogd resultaat in 2016:  

 Een projectvoorstel voor de ontwikkeling van de e-cursus ‘medische begeleiding bij 

hongerstakingen’ is opgesteld en een start is gemaakt met fondsenwerving daarvoor. 

 

1.4 Inbedding van ‘gezondheidszorg & mensenrechten’ in de curricula van 

zorgprofessionals  

JWS zal zich, samen met o.a. haar adviseurs, inspannen om ‘het recht op gezondheid’ duurzaam 

ingebed te krijgen in de verschillende curricula van zorgprofessionals. Daarnaast sluit JWS zich aan bij 

het initiatief van enige Hogescholen om mensenrechten in het curriculum te krijgen. 
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Beoogd resultaat in 2016:  

 Met enkele van haar adviseurs heeft JWS een strategie ontwikkeld om ‘het recht op 

gezondheid’ op de agenda van medische faculteiten te plaatsen. 

 JWS heeft een bijdrage geleverd aan het creëren van draagvlak voor het inbedden van ‘het 

recht op gezondheid’ in de curricula. 

1.5 Nieuwsbrief en e-nieuws 

Beoogde resultaten in 2016: 

 In 2016 zijn twee Nieuwsbrieven verschenen  

 In 2016 is elk kwartaal het e-nieuws verstuurd naar de abonnees daarvan.  

 

1.6 Overige MRE activiteiten 

Beoogde resultaten in 2016: 

 Er is eenmaal een intervisiegroep van vertrouwensartsen bij honger- en dorststakingen bijeen 

geweest.  

 Een speciaal dossier over het medisch beroepsgeheim is voor de website opgesteld en het 

dossier over ‘zorg voor ongedocumenteerden’ is bijgesteld. 

 Er is een start gemaakt met het inventariseren van de Q&A die op de website geplaatst 

kunnen worden.  

 

2 Bijdragen aan schaduwrapportages 

Voor zover bij dit schrijven bekend zal in 2016 uitsluitend een bijdrage worden gevraagd voor de 

schaduwrapportage ten aanzien van het Internationaal Verdrag inzake de Economische, Sociale en 

Culturele Rechten (IVESCR). Indien ook andere bijdragen worden gevraagd voor het opstellen van list 

of issues of aan schaduwrapportages ten aanzien van verdragen die ook aspecten van ‘het recht op 

gezondheid’ betreffen zal JWS ook daar aandacht aan besteden. 

 

Beoogd resultaat in 2016:  

 JWS heeft een bijdrage geleverd aan de schaduwrapportage ten aanzien van het IVESCR. 

 

3 Signalering, pleitbezorging en lobby 

JWS zal (dreigende) misstanden in de zorg signaleren en registreren en, indien daar aanleiding voor 

is, daarover melding maken bij geëigende instanties en als lobbyist en pleitbezorger optreden. 

 

Beoogd resultaat in 2016: 

 In 2016 heeft JWS als lobbyist en pleitbezorger gereageerd op signalen over (dreigende) 

misstanden in de zorg. 

 

4 Debatten en refereerbijeenkomsten 

Ook in 2016 zal JWS weer een openbaar symposium over een actueel onderwerp organiseren en 

daarvoor accreditatie aanvragen. Daarnaast zullen drie refereerbijeenkomsten over actuele thema’s 

worden georganiseerd voor het directe netwerk en eventuele andere belangstellenden.  

Beoogd resultaat in 2016: 
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 Er heeft één geaccrediteerd symposium plaats gevonden over een actueel onderwerp.  

 Er zijn drie refereerbijeenkomsten georganiseerd.  

 

5 De organisatie van JWS 

5.1 Het bestuur 

Naast de punten die in het meerjarenplan zijn opgenomen, is met het vertrek in 2015 uit het bestuur 

van de voormalige vicevoorzitter er een vacature voor een arts in het bestuur ontstaan. 

 

Beoogde resultaten in 2016: 

 De vacature in het bestuur voor een arts is opgevuld. 

 De begrotingscyclus is tijdig uitgevoerd. 

 Er heeft een evaluatie van het functioneren van het bestuur en de werkzaamheid van het 

huishoudelijk reglement plaats gevonden.  

5.2 Het secretariaat  

Beoogde resultaten in 2016: 

 De vacature van een tweede vrijwillige secretariaatsmedewerker is opgevuld.  

 De handleiding van de werkprocessen op het secretariaat is up-to-date.  

5.3 Het Comité van Adviseurs  

Beoogde resultaten in 2016: 

 Het Comité van Adviseurs is eenmaal bijeengekomen om over de voortgang van het beleid 

van JWS te spreken en daarover te adviseren.  

 Individuele leden zijn waar relevant betrokken bij dan wel geconsulteerd over activiteiten van 

JWS.  

5.4 Het netwerk van direct betrokkenen  

Beoogd resultaat in 2016:  

 Leden van het directe netwerk van JWS, de zogenaamde vrijwilligers, zijn waar mogelijk actief 

betrokken bij de uitvoering van de diverse activiteiten van JWS.  

5.5 Samenwerking en relaties  

JWS zal met Defence for Children nagaan of samenwerking op het terrein van de Jeugdzorg zinvol is 

en hoe zij deze samenwerking kunnen vormgeven. Ook zal o.a. worden nagegaan of met de andere 

mensenrechtenorganisaties binnen het Amnestyhuis samenwerking kan worden opgebouwd. 

 

Beoogde resultaten in 2016: 

 JWS is nieuwe vormen van samenwerking aangegaan en bestaande vormen van 

samenwerking en relaties versterkt dan wel bestendigd. 

5.6 Financiën, marketing en communicatie  

Beoogd resultaat in 2016: 

 Er is meer geïnvesteerd in de profilering van JWS, o.a. door het gebruik van Twitter en het 

schrijven van artikelen.  


