
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
Colloquium 

"De inclusieve arbeidsmarkten: van theorie naar praktijk ..." 

Vrijdag 22 oktober 2010 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

Voorzitterschap ochtendzitting: Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad 

 

8.45  Onthaal 

 

9.15  Inleiding 

 Jean-Paul DELCROIX, Nationale Arbeidsraad 

 

9.30  Werkgelegenheid en armoede: rol van de sociale partners in de strijd tegen armoede en sociale 

 uitsluiting 

 Dalila GHAILANI, Observatoire social européen 

 

9.45  Ontstaan, inhoud en meerwaarde van het Europese kaderakkoord over de inclusieve arbeidsmarkten 

 Jean DEGIMBE, gepensioneerde hoge ambtenaar van de Europese Commissie 

 

10.15  Pauze 

 

10.30  Benadering van het Europese kaderakkoord door de Europese sociale partners 

 Juliane BIR, EVV  

 Rebekah SMITH, Businesseurope  

 

11.00  Belgische intersectorale benadering van het kaderakkoord, ondernomen acties en aan de gang zijnde 

 acties 

 Michèle CLAUS, Verbond van Belgische Ondernemingen 

 Valérie JADOUL, Algemeen Belgisch Vakverbond 

 

11.20  Ervaring en zienswijze van het Steunpunt tot bestrijding van armoede met betrekking tot de 

inclusieve arbeidsmarkten 

 Sophie GALAND 
 

11.35  Ervaring en zienswijze van de Koning Boudewijnstichting met betrekking tot de inclusieve 

arbeidsmarkten 

 Stefanie BIESMANS  
 

11.50  Gelegenheid om het woord te nemen 

 

12.30  Lunch   

http://www.nar-cnt.be/DOC-DIVERS/2010-10-22%20COLLOQUE/Pr�sentation-DELCROIX.pdf
http://www.nar-cnt.be/DOC-DIVERS/2010-10-22%20COLLOQUE/Pr�sentation-Ghailani.pdf
http://www.nar-cnt.be/DOC-DIVERS/2010-10-22%20COLLOQUE/Pr�sentation-Juliane-Bir-&-Rebekah-Smith-EU-SP-ILM-Agreement.pdf
http://www.nar-cnt.be/DOC-DIVERS/2010-10-22%20COLLOQUE/Pr�sentation-Juliane-Bir-&-Rebekah-Smith-EU-SP-ILM-Agreement.pdf
http://www.nar-cnt.be/DOC-DIVERS/2010-10-22%20COLLOQUE/Pr�sentation-Michele-Claus-&-Valerie-Jadoul-FGTB-ABVV.pdf
http://www.nar-cnt.be/DOC-DIVERS/2010-10-22%20COLLOQUE/Pr�sentation-Sophie-Galand-lutte%20contre%20la%20pauvret�.pdf
http://www.nar-cnt.be/DOC-DIVERS/2010-10-22%20COLLOQUE/Pr�sentation-Stefanie-Biesmans-Koning%20Boudewijnstichting.pdf


 

 

 

 

 

 Voorzitterschap namiddagzitting: vzw "Pour la Solidarité" 

 

 

14.00  Rol van verschillende actoren van het maatschappelijke middenveld bij het ontwikkelen en in 

 praktijk brengen van een kader ter bevordering van een inclusieve arbeidsmarkt  
 

 -  Benadering van de inclusieve arbeidsmarkten op sectorniveau 

 

 -  (14.00)   Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de voedingssector  

   Laurent GALL 

   

 -  (14.20)   Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector 

          Bruno VANDENWIJNGAERT  

   

 -  Benadering van de inclusieve arbeidsmarkten op ondernemingsniveau 

 

 -  (14.40)  Doris SESSOLO, Baxter (winnaar van de "prix Diversité et Ressources humaines en 

Wallonie 2009") 

   

 -  (15.00)  Meerwaarde van diversiteitsprojecten 

   Benoît VAN GRIEKEN, Randstad (houder van het Label Gelijkheid Diversiteit) 

 

 -  Benadering van de inclusieve arbeidsmarkten door ngo's 

 

 -  (15.20)  Insluiting door middel van opleiding 

    Philippe HEINEN, vzw "Lire et écrire" 

 

 -  (15.40)  Insluiting van sociaaleconomisch en cultureel kwetsbare personen 

    Elise JACQUEMIN, vzw "Miroir Vagabond" (winnaar van de federale prijs  

    armoedebestrijding 2010) 

 

 

16.00  Conclusies 

 

 

 

 

------------------------ 

http://www.nar-cnt.be/DOC-DIVERS/2010-10-22%20COLLOQUE/Pr�sentation-Laurent-Gall-IPV%20IFP%20-%20SECTEUR%20ALIMENTAIRE.pdf
http://www.nar-cnt.be/DOC-DIVERS/2010-10-22%20COLLOQUE/Pr�sentatie-Bruno-Vandenwijngaert-FVB-FFC.pdf
http://www.nar-cnt.be/DOC-DIVERS/2010-10-22%20COLLOQUE/Pr�sentation-Doris-Sessolo-Baxter.pdf
http://www.nar-cnt.be/DOC-DIVERS/2010-10-22%20COLLOQUE/Pr�sentation-Benoit-Van-Grieken-RANDSTAD.pdf
http://www.nar-cnt.be/DOC-DIVERS/2010-10-22%20COLLOQUE/Pr�sentation-Philippe-Heinen-Lire%20et%20Ecrire%20Bruxelles.pdf
http://www.nar-cnt.be/DOC-DIVERS/2010-10-22%20COLLOQUE/Pr�sentation-Elise-Jacquemin-Miroir-vagabond-ASBL.pdf

