
  

Graduate Women International Netherlands “GWI-NL”  

www.gwi-nl.org/info@gwi-nl.org 

GWI-NL nodigt je uit voor de Expert meeting in Huis van Europa 
Vrijdag 4 maart 2022, van 15.00-17.00 uur 

Korte Vijverberg 5 
2513 AB Den Haag 

 

Programma: 14.30 uur Inloop 
 15.00 uur Governance and Leadership in  

European Health – Eveline van Eerd 
 15.30 uur Vragen en Pauze 
 16.00 uur CSW Voorbereiding 
 17.00 uur Napraten met een drankje en een knabbeltje  

 

“Governance and Leadership in European Public Health” 
 

 

 

 

 

Eveline van Eerd 
Eveline, 21 jaar, Nederlandse, opgegroeid in Zwitserland, heeft haar Bachelor 
Gezondheidswetenschappen in München (Duitsland) behaald en doet nu de Master 

Governance and Leadership in European Public Health aan de Universiteit in Maastricht. 
Dit is een unieke Master in Europa met als doel openbare gezondheidsstelsels in heel 

Europa te kunnen analyseren en organisaties bij besluitvormingsprocessen in de 
gezondheidszorg ondersteunen. Belangrijke onderwerpen in dit programma zijn onder 

andere de diversiteit aan praktijken en manieren om gezondheidszorg en 
gezondheidszorgsystemen te organiseren, zowel binnen als tussen Europese lidstaten 
als ook de situaties, determinanten, interventies en praktijken die relevant zijn voor de 

gezondheid van populaties, van bepaalde groepen binnen populaties en tussen Europese 
lidstaten. 

 
Naast haar studie is Eveline actief lid bij Amnesty International waar zij zich focust 
op Vrouwenrechten en het recht op gezondheid over de hele wereld. 



 
 
Het tweede deel van de middag is voor de voorbereidingen van de UN 

CSW die van 14-25 maart 2022 plaatsvindt in New York, maar online 
voor de NGOCSW. 
 

•  Priority theme: Achieving gender equality and the empowerment of 
all women and girls in the context of climate change, environmental and 

disaster risk reduction policies and programmes. 
 

Oftewel: Gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en 

meisjes in de context van beleidsmaatregelen en programma’s op het 
gebied van klimaatverandering, milieu en rampenrisico vermindering;  

•  Review theme: Women’s economic empowerment in the changing 

world of work (agreed conclusions of the sixty-first session). 
 

Welke effecten heeft het klimaat op de gezondheid van vrouwen en 

meisjes. Wat betekent het voor vrouwen en meisjes. 
 
Internationaal GWI president Terry Oudraad met ondersteuning van twee 

voormalige Vrouwenvertegenwoordigers zullen vertellen over de CSW. Wat 
doet de GWI-NL en wat doet de GWI. 

 
GWI heeft 3 parallel events ingediend en alle 3 zijn geaccepteerd en wel de 
navolgende: 

 
18 maart 2022 8:00 AM EST, 

in NL om 14.00 uur  

Gendered Dimensions of Corruption and Its 

Impact in Gender Inequality 
 

22 maart 2022 4:00 PM EST  

in NL om 22.00 uur, 

Climate Crisis and Education: A Women’s 

Voice Included 
 

24 maart 2022 8:00 AM EST, 
in NL om 14.00 uur  

Young Women and Climate Action: Educating 
a Climate Conscious Generation 

 
 

Kom jij ook? Aanmelden graag voor 2 Maart 2022 via ons emailadres: 

                    info@gwi-nl.org.  
 

Deelname: gratis 
Introducees zijn van harte welkom!  

Nb vergeet niet je paspoort mee te nemen i.v.m. controle veiligheid.  

Samen dineren na afloop? Voor wie verder wil bijpraten is er de mogelijkheid om aan 
te sluiten bij het diner (voor eigen rekening) in restaurant Fratelli, op 2 min. 

loopafstand van het Huis van Europa. Adres: Tournooiveld 1, 2511 CX Den Haag, 
www.fratelli.nl.  

Laat bij aanmelding weten of je ook wilt dineren in verband met reservering 
en vergeet niet jouw QR-code mee te nemen.  

 

http://www.fratelli.nl/

