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Terms of Reference 

Consultant ‘LGBTQ-discriminerende wetgeving’ 
 

Inleiding 

Projekta is een civil society organisatie die opereert vanuit een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling. 

Het werk van Projekta focust op de interconnectie tussen mensenrechten, democratie en goed bestuur, met 

een nadruk op gendergelijkheid en vrouwenrechten. De activiteiten richten zich o.a. op het versterken van de 

capaciteit en bewustwording van rechthebbenden (jongeren, vrouwen, burgers in het algemeen) om hun stem 

te laten horen en mee te doen beleidsvorming, -uitvoering en –monitoring op lokaal, nationaal en 

internationaal niveau, en van plichtdragers om principes van mensenrechten en goed bestuur in de praktijk te 

brengen; en op het creëren van ruimtes voor dialoog. 

 

PAREA is een netwerk van lesbische, homo-, bi- en transseksuele professionals die midden in de maatschappij 

staan. Ze helpen mee met het bewustzijn creëren dat LGBTQ’s in de eerste plaats medemensen zijn, die recht 

hebben op een waardevol leven, waarbij zij hun geaardheid niet hoeven te verbergen. De leden organiseren 

projecten en activiteiten die de samenleving als geheel ten goede komen. 

 

Zowel Projekta als PAREA ontplooien activiteiten gericht op het bevorderen van mensenrechten van LGBTQ, 

en de maatschappelijke bewustwording over en acceptatie van die mensenrechten. Als uitvloeisel van een 

jarenlang partnerschap, voeren PROJEKTA en PAREA van november 2021 – november 2024 het project ‘Stand 

with us: creating the building blocks for an LGBTQ-inclusive Suriname’ uit. Dit project wordt gefinancierd door 

de Europese Unie. 

 

Het algemeen doel van het project is het creëren van breed draagvlak voor LGBTQ-rechten in Suriname. Binnen 

het project wordt er gewerkt aan de volgende subdoelen: 

1. Het versterken van de capaciteit van LGBTQ- en bondgenootorganisaties (ook community 

organisaties) en individuen 

2. Het vergroten van het bewustzijn en de kennis van een brede groep van stakeholders over LGBTQ-

rechten  

3. Het samenstellen van een wetgevende agenda voor een LGBTQ-inclusief Suriname 

 

Deze drie subdoelen worden ondersteund door het vergroten van het bewustzijn en kennis van het grote publiek 

over LGBTQ-mensenrechten o.a. via Social Media, discussies en andere evenementen.  

Als onderdeel van het derde subdoel, zoeken PROJEKTA en PAREA een consultant om een onderzoek uit te 

voeren naar wetgeving in Suriname die discriminerend is naar LGBTQ’s, maar ook naar mogelijke wetgeving 

die de rechten van LGBTQ onderschrijft en ondersteunt. De uitkomsten van dit onderzoek zullen mede 

bijdragen aan het ontwerpen en uitvoeren van een nationaal dialoogproces voor een breed gedragen agenda 

voor wettelijke gelijkheid van LGBTQ’s in Suriname.  
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Taken van de consultant 

1. Het verzamelen en analyseren van informatie over Surinaamse wet- en regelgeving dat discriminerend 

werkt tegenover LGBTQ’s, of die rechten onderschrijft en/of ondersteunt De initiële focusgebieden 

voor het onderzoek zijn: Klassieke- en Sociale grondrechten, Strafrecht, Familierecht (adoptie, 

huwelijk, partnerschap), Politiehandvest (politie en politieoptreden), defensie (militaire diensten en 

militair optreden), Arbeidswetgeving en Ambtelijke personeelswetgeving. 

2. Het schrijven van een 1e conceptrapport. 

3. Validatie van de inhoud van het rapport met LGBTQ-organisaties, niet-gouvernementele organisaties, 

bedrijfsleven en beleidsmakers middels een presentatie/discussie en een e-mail ‘window’. (Op een 

later tijdstip wordt besloten of de validatie middels een online of fysieke sessie zal plaatsvinden) 

4. Schrijven van een 2e conceptrapport waarin de commentaren van de validatieronde zijn 

meengenomen. 

5. Bespreken van het 2de conceptrapport met PAREA en Projekta  

6. Indienen van het finaal rapport waarin de finale commentaren van Projekta en PAREA zijn 

meegenomen.  

 

Werkwijze 

1. Deskresearch (literatuurstudie) 

2. Interviews met de belangrijkste niet-overheid en overheidsstakeholders  

3. Andere dataverzamelingsmethoden die van toepassing zijn 

4. Validatie exercitie met stakeholders 

 

Monitoring en evaluatie 

De consultant zal bij de uitvoering van de werkzaamheden in overleg moeten treden met een projectteam 

bestaande uit de ‘Stand With Us’ projectcoördinatoren van Projekta en PAREA. Dit projectteam treedt als 

klankbord op voor de consultant.  

 

Duur van de consultancy 

Voor de uitvoering van de consultancy, zijn 20 werkdagen uitgetrokken, verdeeld over een periode van 

maximaal 4 maanden, te starten op 15 juli 2022. 

 

Benodigde kwalificaties en ervaring 

1. Doctoraal of Mastersopleiding Rechten 

2. Ten minste vijf (5) jaar ervaring met onderzoek, analyseren en ontwikkelen van wetgeving in Suriname 

3. Ervaring met analyse van mensenrechtenvraagstukken, en LGBTQ-rechten in het bijzonder is een pré 

4. Ervaring met het opstellen van soortgelijke rapporten 

5. Bewezen faciliterende/modererende vaardigheden 

6. Vlotte communicatievaardigheden 

7. Flexibiliteit in werktijden en –vormen 

8. Goede vaardigheden m.b.t. digitale communicatiemogelijkheden o.a. WhatsApp, Facebook, Zoom, en 

vlot internetgebruik 

 

Bestuursleden, werknemers, en directe familieleden van bestuursleden en werknemers van Stichting 

PROJEKTA en Stichting PAREA zijn uitgesloten voor deelname aan deze aanbesteding. 
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Tijdlijn, vergoeding & voorwaarden  

Deliverable Inlevering Betaling 

Draft plan van aanpak 2 weken na contract-ondertekening -- 

Finaal plan van aanpak 1 week na ontvangst van commentaar op 

het draft plan van aanpak 

20% van de overeengekomen fee 

1ste conceptrapport Maximaal 4 weken na goedkeuring van het 

finaal plan van aanpak 

30% van de overeengekomen fee 

2de conceptrapport  Maximaal 2 weken na de verificatie-

exercitie 

30% van de overeengekomen fee 

Finaal rapport 2 weken na bespreking 2de conceptrapport 

en ontvangst van commentaar  

20% van de overeengekomen fee 

 

 

Indienen van biedingen 

Biedingen dienen te worden gemaild naar het e-mailadres projektasuriname@gmail.com. De deadline voor 

het indienen van biedingen is: 

 

Vrijdag 24 juni om 14.00 uur 

 

Elke bieding dient het volgende te bevatten: 

 Een brief met motivatie (waarom de consultant deze opdracht denkt te kunnen uitvoeren), een korte 

uiteenzetting van de visie van de consultant op het vraagstuk, en een samenvatting van de 

onderzoeksopzet 

 CV van de consultant en indien en ondersteuning is door andere(n), ook de CV van betrokken consultant(s)  

 Ondertekende SEA-verklaring (zie bijlage 1) 

 Een financieel voorstel, uitgedrukt in Euro. Dit financieel voorstel omvat een uitwerking van de fee(s) voor 

deze opdracht. Het maximaal toe te kennen bedrag voor dit contract is € 5.000. 

 

De kosten voor de eventuele live-validatie-workshop (locatie, consumptie e.d.) worden door de opdrachtgever 

beheerd, en vormen geen deel van het bod (en uiteindelijk contract) van de consultant.  

 

Proces van selectie & contractondertekening 

 Preselectie: Na het indienen van biedingen, worden die gescreend volgens evaluatiecriteria. Biedingen 

die onvolledig zijn, niet aan de basiscriteria voldoen, of die lager scoren dan 70 punten, gaan niet door 

naar de volgende ronde.  

 Indieners van biedingen die volledig zijn, aan de voorwaarden voldoen en ten minste 70 punten 

scoren, kunnen gevraagd worden voor een (online) interview om hun bod verder toe te lichten, 

waarna de scoring comité de scores verder kan aanscherpen. Scores kunnen omhoog of omlaaggaan. 

 Indien na de interviews, er meerdere kandidaten zijn die boven de 70 punten blijven scoren, wordt de 

prijsopgave met het laagste bedrag geselecteerd.  

 Indien 2 indieners hetzelfde bedrag hebben geboden, wordt het bod met de hoogste score 

geselecteerd.  

 Met de geselecteerde indiener worden (indien nodig) finale contractvoorwaarden onderhandeld, 

waarna vervolgens tot contract-ondertekening wordt overgegaan. 

 Indieners die niet zijn geselecteerd, zullen via email op de hoogte worden gesteld. 
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De biedingen zullen worden geëvalueerd op basis van de onderstaande criteria: 

- Administratieve vereisten: ingediend binnen de deadline, volledig en ondertekend 

- Technische vereisten: de ervaring, kennis en competentie van de consultant; visie op het vraagstuk en 

kwaliteit van de onderzoeksopzet 

- Financiële vereisten: binnen de geplande budgetgrens 
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Bijlage 1: DECLARATION ON SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE; CHILD SAFEGUARDING VIOLATIONS: 

 

A. The consultant, their employees, personnel, or subcontractors, shall not engage in any sexual 

exploitation and abuse conduct, or child safeguarding violations. Consultant acknowledges and agrees 

to the application a policy of “zero tolerance” with regard to sexual exploitation and abuse, and child 

safeguarding violations. For purposes of this declaration the following definitions shall apply: 

a. “sexual exploitation” means any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, 

differential power, or trust, for sexual purposes, including, but not limited to, profiting monetarily, 

socially or politically from the sexual exploitation of another; 

b. “sexual abuse” means the actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by 

force or under unequal or coercive conditions. Sexual exploitation and abuse are strictly 

prohibited; 

c. “child” means any person less than eighteen (18) years of age, regardless of any laws relating to 

consent or age of majority. 

d. “child safeguarding violation” is a conduct by a party’s employees, personnel or subcontractors 

that actually or likely causes significant harm to a child, including any kind of physical, emotional 

or sexual abuse, neglect or exploitation. 

 

Without prejudice to the generality of the foregoing: 

B. Sexual activity with any person less than eighteen (18) years of age, regardless of any laws relating to 

consent or age of majority, shall constitute the sexual exploitation and abuse of such person. Mistaken 

belief in the age of a child shall not constitute a defense under this declaration. 

C. The exchange of any money, employment, goods, services, or other things of value, for sexual favors or 

activities or from engaging in any sexual activities that are exploitative or degrading to any person, shall 

constitute sexual exploitation and abuse. 

D. The Consultant acknowledges and agrees that sexual relationships between beneficiaries of assistance 

and consultant, their employees, personnel, or subcontractors, since they are based on inherently 

unequal power dynamics, undermine the credibility and integrity of the work of the United Nations 

Trust Fund for Violence Against Women and are strongly discouraged. 

E. The consultant shall take all appropriate measures to prevent sexual exploitation and abuse, and child 

safeguarding violations, by its employees, personnel or subcontractors.  

F. The consultant shall promptly and confidentially, in a manner that assures the safety of all involved, 

report allegations of sexual exploitation and abuse, or any reasonable suspicion (or allegations) of child 

safeguarding violations, arising from this contract, of which consultant has been informed or has 

otherwise become aware. 

 

I understand and agree to the abovementioned declaration. 

 

Name  

Date  

Signature  

 

 

 


