Conferentie op 19 november

Mijn papa is op het werk
Werk en ouderschap verzoenen,
een uitdaging voor bedrijven
Programma
Moderator van de dag: Hugo Swinnen, Erehoogleraar aan
het Instituut Verwey-Jonker (Nederland)
9u00: Ontvangst van de deelnemers
9u30: Inleiding – Monica De Coninck, Minister van Werk
9u45: De verzoeningsmaatregelen van de federale regering:
•
•
•

Maatregelen: Gebruiksaanwijzing – Annelies
Van De Geuchte, FOD Werk – Michèle Baukens, RVA
“10 jaar vaderschapsverlof: 10 jaar al!” – Freddy Vos, RIZIV
“Vaderschapsverlof in Europa. Puur natuur of zachte
dwang?”– Fred Deven, International Network on Leave
Policy & Research

11u00: Koffiepauze
11u15: Ouderschap gezien door mannelijke werknemers
•
•

Vaderschapsverlof in België – de ervaring van werknemers –
Françoise Goffinet, Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen
en mannen
Beroep van agent en daarna? De samenwerking tussen
werk en gezin en het leven buiten het werk voor de politie –
Emilie Sanchez, Groupe interdisciplinaire de recherche sur
la socialisation, l’éducation et la formation, UCL

Praktische informatie
Inschrijving
Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen, per mail
(christel.delvael@igvm.belgie.be) of per fax (02 233 40 32)

Conferentie plaats
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg
Zaal Storck
Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel

Toegang

12u30: Lunch
13u30: Praktijken vanuit het werkveld
•

•
•

Innovatieve acties die door verschillende bedrijven in Frankrijk uitgevoerd worden – François Fatoux, gedelegeerd bestuurder bij ORSE (Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises - France)
Charter voor een gezinsvriendelijke onderneming – Lutgard
Vrints, Studiedienst Gezinsbond
Ervaring binnen het netwek VBJK – Jan Peeters, Vakgroep
Sociale Agogiek

15u00: Koffiepauze
15u15: Verzoening door mannen van het gezins- en professionele
leven: standpunt van de sociale partners
•
•

Sabine Denis, Business Society – Michèle Claus, VBO
Estelle Ceulemans, FGTB – Sabine Slegers, ACLVB

16u15: Conclusie – Philippe Courard, Staatssecretaris voor
Gezinnen
16u30: Afsluitingsdrink
Een simultane vertaling in het Nederlands en het Frans is voorzien.
Het colloquium is dynamisch en interactief: Het publiek is van
harte uitgenodigd om te spreken en actief te participeren tijdens
deze dag.

Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

	
  

Met de trein:
Stap uit in het Zuidstation en neem de uitgang “Hortaplein”. Het gebouw van de
FOD is recht tegenover deze uitgang gelegen.
Met de metro:
Neem de metrolijn 2. Stap uit in het metrostation “Zuidstation” en volg de uitgang “Zuidertoren”. Het gebouw van de FOD bevindt zich nabij deze uitgang. U
kan ook het station doorkruisen en de uitgang “Hortaplein” nemen: het gebouw
bevindt zich recht tegenover deze uitgang.
Met de bus:
De lijnen 27, 49, 50 en 78 van de STIB hebben een halte aan het Zuidstation.
De lijnen HL, 116, 117, 118, 134, 136, 137 en 144 van De Lijn passeren ook aan
het Zuidstation (Paul Henri Spaaklaan). De lijnen W, WI, 123 en 365a van de TEC
hebben een halte op de Fonsnylaan.
Met de tram:
De tramlijnen 4, 23, 32, 55, 56, 81 en 82 hebben een halte in de overdekte straat
voor trams en bussen langs het Zuidstation ofwel in het ondergronds metrostation. Neem de uitgang “Zuidertoren” of “Hortaplein” om de FOD te bereiken.
Met de wagen:
Volg de richting “Zuidstation” op de kleine ring. De FOD beschikt over gereserveerde parkeerplaatsen in de ondergrondse openbare parking Q-Park naast het
gebouw. Volg de signalisatie “FOD Federale Overheidsdiensten” in de parking
tot niveau -6. Aan de slagboom op niveau -4 moet u uw parkingticket gebruiken.
Rij door tot -6 en parkeer uw wagen in een van de plaatsen voorbehouden voor
WASO. Opmerking: vergeet uw ticket niet mee te nemen en het te laten valideren
aan het onthaal van de FOD voor uw vertrek. Daarmee kan u de slagboom op
niveau -4 en aan de uitgang passeren.
Toegang voor personen met beperkte mobiliteit:
Het gebouw van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is toegankelijk voor personen met een handicap. Personen die met wagen komen, kunnen de parking van het departement gebruiken. Deze is gelegen op het niveau -6
van de openbare parking Q-Park. Vanuit de parking kan de lift genomen worden
naar het Hortaplein.
Rolstoelgebruikers kunnen vanaf het Hortaplein of de Barastraat de publieksingang bereiken via en verhoogde oprit. Het onthaalpersoneel zal de nodige voorzieningen treffen voor de eventuele begeleiding van personen met handicap.

