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INSCHRIJVING

De deelname aan dit seminarie (zonder simultaanvertaling) is gratis.
Verplichte voorafgaande inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 9 oktober. Voorafgaande inschrijving is noodzakelijk, aangezien het aantal
plaatsen beperkt is.
Inschrijven kan uitsluitend via het versturen van een mail naar volgend adres: events@werk.belgie.be
Om de registratie van de inschrijvingen te vergemakkelijken, wordt
elke deelnemer verzocht de volgende gegevens te vermelden: naam
en voornaam, functie en organisatie, e-mailadres.
Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de Directie van de
communicatie van de FOD Werkgelegenheid om de deelnemerslijst
op te maken en later alle nuttige informatie over de follow-up van het
seminarie te versturen.
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Daarnaast droeg hij o.a. ook bij tot de totstandkoming van het Charter gender
mainstreaming (gelijkheid van vrouwen en mannen in de vakbonden), de
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11u30

Onthaal

11u45

Broodjesmaaltijd

12u15

Welkomstwoord door de heer Pierre-Paul Maeter,
Voorzitter van het Directiecomité van de FOD 		
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

12u20

Inleiding door professor Kristof Salomez (VUB)

12u30

Boekpresentatie door professor emeritus
Maxime Stroobant

13u

Bedenkingen door professor Patrick Humblet (UGent)

13u25

Vragen uit de zaal

13u45

Conclusies professor Marc Rigaux en
professor Jan Buelens (UA)
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