
Stageplek bij NNID in Nijmegen – Student rechtsgeleerdheid/jurist 
Voor ons nieuwe online dataplatform/website Intersexrights.org zoekt NNID, de Nederlandse organisatie voor 

seksediversiteit een stagiair.  

 

NNID is een mensenrechtenorganisatie die opkomt voor de belangen van intersekse personen, mensen die 

geboren zijn met een lichaam dat niet past binnen de normatieve definitie van man of vrouw zoals de 

maatschappij die hanteert. 

 

NNID is een door intersekse personen geleide organisatie van 5 medewerkers, die werkt aan de gelijkheid, rechten, 

en zichtbaarheid van intersekse personen. Door onze expertise over het onderwerp zijn we landelijk bepalend in het 

gebruik van definities, terminologie en inhoud op het gebied van seksediversiteit en intersekse in het bijzonder. Wij 

houden ons bezig met beleid, onderzoek en mensenrechten en worden gesubsidieerd door de Nederlandse en 

Europese overheid.  
 
Je werkzaamheden zullen te maken hebben met ons nieuwe online databaseplatform (in de vorm van een website) 
Intersexrights.org. Deze database biedt een overzicht van aanbevelingen van VN-Verdragscomités over 
interseksekwesties, resoluties van politieke organen, en verklaringen van intersekseorganisaties. De database 
vergemakkelijkt het voor onderzoekers, studenten, intersekseactivisten, beleidsmakers en andere geïnteresseerden 
om onderzoek naar interseksekwesties te doen. Daarbij is de database waardevol voor intersekse personen en -
organisaties, die inzicht krijgen in hoe goede inhoudelijke rapportages leiden tot VN-aanbevelingen. Graag breiden 
wij Intersexrights.org verder uit, om nog meer informatie te bieden op één plek.  
 
De database is nog niet volledig, allereerst ontbreekt nog informatie over de stappen die hebben geleid tot 
intersekseresoluties. Denk hierbij aan informatie uit schaduwrapportages van NGO’s en list of issues (prior to 
reporting). Dergelijke informatie is waardevol voor intersekse personen en -organisaties, die op deze manier kunnen 
zien welke acties effectief zijn. Het wordt jouw taak om deze informatie toe te voegen. Daarnaast is het waardevol 
om informatie toe te voegen over de procedures die leiden tot VN-aanbevelingen. Het pleiten voor 
intersekserechten is een ingewikkeld proces, waarbij veel intersekseactivisten in het donker tasten over de aanpak. 
Een schema dat de procedures die de verschillende VN-Verdragscomités volgen, inzichtelijk maakt, is er nog niet, die 
willen we graag ontwikkelen. Deze procedure kan per VN-Verdragscomité verschillen. Het zal jouw taak zijn om 
schema’s te ontwikkelen die de procedures inzichtelijk maken.   
 
Daarnaast is er ruimte voor eigen invulling in deze stage. Heb jij een bepaald idee over wat je wilt doen voor NNID, of 
heb je suggesties over andere toevoegingen voor de database Intersexrights.org? Laat dit dan vooral weten. We 
overleggen samen over de duur van de stage en het aantal dagen per week.  
 
Wat vragen we van jou? 

- Een leergierige en open houding 
- Analytische vaardigheden 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Zelfreflecterend vermogen en open staan voor feedback 
- Een goede beheersing van de Engelse taal 

 
Wat bieden wij? 

- Een werkplek op het kantoor in Nijmegen met ruimte om afstand te houden 
- Het opdoen van ervaring in een mensenrechtenorganisatie 
- Het leren over interseksekwesties  
- Een stageplek met meer dan voldoende ontwikkelingsmogelijkheden 
- Werken in een gemotiveerd, gezellig en klein team  
- Vermelding als auteur en/of ontwikkelaar bij de nieuw-ontwikkelde schema’s en de uitgebreide database 
- Het bijdragen aan de bevordering van intersekserechten door uitbreiding van Intersexrights.org   
- Een passende stagevergoeding  

 
Interesse? 
Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Saskia de Jong via info@nnid.nl, of bel 024-3430000. 
Lijkt het jou wat om deze stageplek te vervullen? Stuur dan een motivatie met je CV naar info@nnid.nl en wie weet 
zien we je binnenkort! 
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