De Rondetafels van
de Interculturaliteit
Brussel, dinsdag 15 december 2009

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
redelijke schikkingen

ProgrammA
9u

Er wordt meer en meer nagedacht over het invoeren
van «redelijke schikkingen» in verschillende domeinen, in het bijzonder op het terrein van de werkgelegenheid. Dat soort beleidslijnen geniet veel bekendheid en steun in Canada en beantwoordt aan de
rechten op gelijke behandeling («Charte des droits
et libertés de la personne»); zij werden uitgevaardigd
als hulpmiddelen in de strijd tegen discriminaties. De
maatregelen zijn gericht op bepaalde personen en
niet op groepen. In het raam van de arbeidsverhoudingen worden de schikkingen getroffen ten voordele
van bepaalde personeelsleden.
Bovendien dragen de schikkingen bij tot de bevordering
en het efficiënt beheer van het diversiteitsbeleid. Zij
hebben tot doel de gelijkheid te herstellen voor bepaalde categorieën van personen.
Als zodanig kunnen de schikkingen waardescheppend
zijn en het aanpassingsvermogen van een onderneming aan haar omgeving bevorderen. Zij dragen bij
tot het opbouwen van een gediversifieerde bedrijfscultuur die de integratie van alle werknemers mogelijk
maakt.
Om de diversiteit in het bedrijf juridisch en sociaal te
doen werken, is het nodig open te staan voor personen met andere gewoonten dan wij, zonder er daarom speciaal wetten voor te maken.

Wanneer en waar?
Dinsdag 15 december 2009
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Zaal Storck - Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel
(nabij het Zuidstation)

Verwelkoming

9u30	Redelijke schikking: rechten en vrijheden van
de persoon
Anne-Marie Laflamme, hoogleraar aan de faculteit
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Laval
9u50	Redelijke schikking: diversiteitsbeheer in de
onderneming
Jacques Proulx, gewoon hoogleraar aan het
Departement Psychologie van de Universiteit van
Sherbrooke
10u10	Redelijke schikking: de Belgische situatie
Edouard Delruelle, mededirecteur van het Centrum
voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
10u30 Koffiepauze
10u45	Getuigenissen
• GDF SUEZ: Het inschakelen van redelijke schikkingen in de MVO-strategie van een multinationale groep
Jacques Spelkens, MVO manager GDF Suez
(België en Nederland)
• CALL IT INTERNATIONAL: invoering van een
geïntegreerd personeelsbeleid
Christian Dubernard – regionaal verantwoordelijke Flexpoint en Isabelle André - HR Call-it
• Provincie Henegouwen: Toegang tot strijkdiensten en klein naaiwerk op de arbeidsplaats in
samenwerking met sociale-economiebedrijven  
Sophie Capouillez
11u45 Debat
12u30 Slotbeschouwingen
Joëlle Milquet, vice-Eerste minister en minister
van Werk en Gelijke Kansen, belast met het
Migratie- en asielbeleid
13u

Lunch

Inschrijven
Voorafgaande inschrijving vóór 9 december 2009 is verplicht.
Deelname aan de studiedag is gratis. De inschrijving is verplicht wegens het beperkt aantal plaatsen.
Inschrijven kan enkel via e-mail op volgend adres:
bart.peirlinck@werk.belgie.be
Om de registratie van de inschrijvingen vlot te doen verlopen,
vragen wij u voor elke in te schrijven persoon volgende gegevens te vermelden: naam en voornaam, functie en organisatie, telefoonnummer en e-mailadres.
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