


Facilitators: Carien Neven / Bart Gaublom-
me (Euromf)

13u45 - Login procedure 

14u00 - Introductie en uitleg bij de werking 
van het online platform Interactio Lukas 
Fleischmann, EZA

14u15 - Welkom  

• Luc Van den Brande, voorzitter van het 
Europees Centrum voor Arbeidersvragen 
(EZA)

• Bart Gaublomme, voorzitter van EUROMF 

14u50 - Introductie 

• Sigrid Schraml, Secretaris-Generaal van 
EZA  

15u00 - Een Unie van gelijkheid: strategie 
voor gendergelijkheid 2020-2024 

• Video boodschap van EU-commissaris  
Helena Dalli

• Lesia Radelicki, Lid van het kabinet van 
EU-commissaris Helena Dalli

• Vraag en antwoord 

15u50 - Koffiepauze 

16u20 - Het inclusiebeleid van de EU op de 
arbeidsmarkt en de laatste ontwikkelingen in 
de Europese sociale dialoog

• Jörg Tagger, Europese Commissie, Direc-
toraat-generaal Werkgelegenheid, sociale 
zaken en inclusie, afdelingshoofd 

• Vraag en antwoord  

17u05 - Case study: Project over arbeidsduur-
vermindering 

• Jeroen Lievens, beleidsmedewerker, 
Femma, vrouwenbewegingen binnen be-
weging.net 

Donderdag, 19/11/2020In samenwerking met In samenwerking met 

Beweging Academie vzw, 
Europees forum vzw, 

ACV BIE internationaal‘ 

en met het 

International Platform for Equal Opportunities 
(IPEO)

EZA-Kick-Off Seminarie 2020 - online (Gent) 

Mechanismen van ongelijkheid en uitsluiting op 
het Europese arbeidsmarkt:
wat zijn de oorzaken en hoe 
kunnen we ze aanpakken?

Beste deelnemers,

We heten u van harte welkom op het eerste digitale 
Kick-Off seminarie van EZA.

Door de COVIC-19-Pandemie, zal de bijeenkomst 
online plaatsvinden. 

Het platform dat we daarvoor zullen gebruiken heet 
Interactio. 

Je kan de link naar de conferentie hier terugvinden.
 

Indien er zich technische problemen voordoen, kan u 
contact opnemen met 

Lukas Fleischmann (EN, DE, ES, FR). 
Telefoon: +49 160  934 288 27
E-Mail: fleischmann@eza.org

Mon Verrydt (NL, DE, EN, FR)
Telefoon: +32 477 46 87 97
E-Mail: brussels@eza.org

Of rechtstreeks contact opennemen met het on-
dersteuningsteam van Interactio:  

Guntis Bertins
E-Mail: guntis.bertins@rigacomputer.com

Telefone : +371 2 9840447

Belangrijk: gebruik de laatste versie van Google Chro-
me of Mozilla Firefox om deel te nemen aan de confe-
rentie. Gelieve niet deel te nemen aan de conferentie 

met een mobiel apparaat. 
Geniet van het seminarie! 

https://broadcaster.interactio.io/join?code=6TBS5RYQYFYT
mailto:fleischmann%40eza.org?subject=Request%20for%20Support%3A%20Kick-Off-Seminar
mailto:brussels%40eza.org?subject=Request%20Support%20EZA%20
mailto:guntis.bertins%40rigacomputer.com%20?subject=Request%20for%20Support%20EZA%20


17u35 – Hoe organisatieprocessen in bedrij-
ven en overheden de ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen in stand houden en 
vergroten en wat kan er worden gedaan om 
deze te verkleinen

• Prof. Marieke van den Brink, Professor 
Gender en Diversiteit, Faculteit Sociale 
Wetenschappen, Radboud Universiteit

• Vraag en antwoord

18u10 - Slotwoord van de eerste dag

• Cindy Franssen, Europees Parlementslid 

Vrijdag, 20/11/2020

Facilitator: Carien Neven / Bart Gaublomme 
(EUROMF)

09u00 - Openingswoord tweede dag  

• Peter Wouters, voorzitter van beweging.
net 

09u20 - De positie van LGBTQ+ on de Europe-
se arbeidsmarkt

• Ellen Delvaux, onderzoeksmedewerker, 
IDEWE (Externe Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk in België) 

10u20 - Case study: inclusie van LGBTQ+ op 
de arbeidsbeidsmarkt: project PREVENT 

• Ellis Aukema, Projectmedewerker Cavaria 
(Vlaamse koepelorganisatie van LGBTQ+ 
organisaties) 

• Vraag en antwoord

10u50 - Koffiepauze 

11u20 - De positie van migranten op de Euro-
pese arbeidsmarkt 

• Prof. Patrizia Zanoni, Leerstoel Organi-
satiewetenschappen aan de Universiteit 
Utrecht 

• Vraag en antwoord  

12u20 - Middagpauze  

13u30 - Case Study: ‘In de zorg – uit de zor-
gen’

• Dirk Van Laethem, Operationeel direc-
teur, Familiehulp 

• Vraag en antwoord 

14u00 - Uitsluitingsmechanismen voor perso-
nen met een (arbeids-) handicap  

• Prof. Eline Jammaers, Université catho-
lique de Louvain (Louvain-la-Neuve)

• Vraag en antwoord 

14u45 - Afsluitend debat, Uitwerking van 
voorstellen voor toekomstige actie / maa-
tregelen die moeten worden genomen door 
werknemersorganisaties

15u15 - Slotwoord 

• Heidi Rabensteiner, International Plat-
form for equal opportunities (IPEO)




