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9u00

Ontvangst

9u30

Inleiding - Jan Vanthuyne, directeur-generaal van de AD Werkgelegenheid en arbeidsmarkt, FOD Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg  

9u40

Definitie en stand van zaken
Welke definities worden er in België gehanteerd ? Hoe ziet de
situatie eruit in verband met de tewerkstelling van personen
met een handicap ? Welke zijn de voornaamste problemen en
uitdagingen op het stuk van de tewerkstelling van personen
met een handicap in België ?
Isabelle Demeester en An-Sofie Leenknecht , Centrum voor de
gelijkheid van kansen

10u00

Expertise en organisaties in België
Overzicht van de belangrijkste bekommernissen in verband met
de tewerkstelling zowel van de zijde van de werkgevers als van
die van de kandidaten met een handicap. Welke zijn de verschillende maatregelen op regionaal niveau ter bevordering van de
tewerkstelling van personen met een handicap ?
Alice Baudine, administrateur-generaal AWIPH
Luc Henau, directeur-generaal GTB
Stéphane Deschamps, Phare

10u45

Pauze

11u00

Expertise en organisaties in het buitenland  
Overzicht van de belangrijkste bekommernissen van de Europese buurlanden wat betreft de tewerkstelling zowel van de zijde
van de werkgevers als van die van de kandidaten met een handicap. Welke zijn de verschillende maatregelen ter bevordering van
de tewerkstelling van personen met een handicap ?
Alain Masson, verantwoordelijke Mission Handicap, Sodexo
(Frankrijk)
Johan Vermeer, Roteb (Nederland)
Yves Veuillet, program manager IST Workforce
Diversity, IBM

12u00

Vragen en antwoorden  

12u30

Lunch

13u30

Ateliers
1. In dienst nemen en behouden van personen met
een handicap (zaal Masereel)
Hoe de hindernissen wegwerken voor het in dienst nemen van
personen met een handicap ?
Welke goede praktijken en actiepistes kunnen worden uitgevoerd om hun integratie op de arbeidsmarkt te verbeteren ?
Silvia Akif, diversity project manager, SELOR
Yves Veuillet, program manager IST Workforce Diversity, IBM
Thierry Conrads, administrateur oprichter vzw Wheelit

VOORSTELLING
De problematiek van de tewerkstelling van personen met een
handicap is complex en moeilijk te bevatten. Deze studiedag
wil duidelijkheid verschaffen bij de huidige situatie, bewijzen
dat het mogelijk is om personen met een handicap op te vangen alsook een licht werpen op de verschillen tussen de wetgeving en de praktijk. Daartoe komen verschillende terreinwerkers een bijdrage leveren om hun expertise en ervaringen
te delen. Deze sprekers komen uit het verenigingsleven en uit
privé-bedrijven zowel in België als in het buitenland.
De namiddag van de studiedag staat in het teken van ateliers
waar de deelnemers samen kunnen werken rond een meer
specifiek thema dat verband houdt met tewerkstelling en handicaps.
De werktalen zijn Frans en Nederlands, er is voorzien in simultaanvertaling naar het Frans en naar het Nederlands.

wanneer en waar ?
Studiedag van 23 maart 2010
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Zaal Storck
Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel
(nabij het Zuidstation)

Inschrijving
Voorafgaande inschrijving is verplicht vóór 17 maart 2010.
Deelname aan de studiedag is gratis maar reservatie is verplicht omwille van het beperkte aantal plaatsen.
Inschrijven kan uitsluitend via mail op het volgende adres:
bart.peirlinck@werk.belgie.be

2. Handicap tijdens de loopbaan (zaal Marissiaux)
Er lijkt meer dan in het verleden rekening te worden gehouden
met het in dienst nemen van personen met een handicap. Hoe
staat het echter met de werknemers wier handicap optreedt of
verergert tijdens de loopbaan ?

Voor de registratie van de inschrijving moet voor alle in te
schrijven personen de volgende informatie worden vermeld :
naam en voornaam, functie en organisatie, telefoonnummer,
mailadres, de ateliers van uw keuze (gelieve twee ateliers uit
te kiezen door de eerste en tweede keuze aan te geven) en
of u deelneemt aan de lunch.

Vincent Baudot, verantwoordelijke van de Dienst Emploi-Formation, AWIPH
Alexandre Tihange, verantwoordelijke van het Département
RH, Ville de Namur
Wendy Ranschaert, kansengroepmanager personen met een
handicap, VDAB
3. Integratie van personen met een handicap en partnership (zaal Laermans)
De duurzame tewerkstelling van personen met een handicap
wordt versterkt door samenwerkingsverbanden, partnerships
en innovatieve vormen van tewerkstelling. Een aantal getuigenissen zullen hierbij toelichting verstrekken.
Ronald Vrydag, department director Brailleliga
Stéphane Emmanuelidis, directeur-generaal Dorp Nr. 1
Koningin Fabiola
Jacques Spelkens, CSR Manager (Belgium) GDF-Suez

ORGANISATIE
15u10

Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg

Pauze

15u30

Voltallige zitting: voorstelling van de conclusies van de ateliers

16u00

Afronding door Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en
Asielbeleid

