		

“Liever Jacob dan Yusuf?”
OVERHEIDSOPDRACHTEN ALS HEFBOOM VOOR
MEER GELIJKE KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Het college van burgemeester en schepenen
nodigt u graag uit voor de studiedag op

DINSDAG 30 MEI 2017 VAN 9 TOT 15.30 UUR

Provinciaal Administratief Centrum PAC, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

VOORMIDDAG PROGRAMMA
Presentatie van de resultaten van het onderzoek naar discriminatie bij
uitvoerders van overheidsopdrachten voor de Stad Gent en het antwoord
van de Stad Gent op de vaststellingen van dit onderzoek
9.00 uur

Onthaal (Kelderverdieping PAC)

9.30 uur
		
		

Welkomstwoord door Resul Tapmaz, schepen van Welzijn,
Gelijke kansen, Gezondheid en Sport
(Auditorium De Schelde PAC 1 ste verdieping)

9.35 uur
		
		

Getuigenis Ambassadeur, vrijwilliger met
een migratieachtergrond, over eigen ervaringen
in de zoektocht naar werk

9.45 uur
		
		
		

Resultaten ‘Veldonderzoek naar gelijke toegang tot
de arbeidsmarkt, in de context van overheidsopdrachten
door de lokale overheid’ door Prof. dr. Stijn Baert,
Vakgroep Sociale Economie UGent

10.30 uur
		
		
		

“Equality and public contracts” door Paul Lappalainen,
Zweeds jurist aan het Department of Law Stockholm University,
wetenschappelijk adviseur ECCAR, en ex-ombudsman 			
Equal Opportunities

11.15 uur

Pauze (Kelderverdieping PAC)

11.30 uur
		
		
		

Nieuwe werkwijze van de Stad Gent in het kader van nondiscriminatie en overheidsopdrachten en presentatie van
de nieuwe instrumenten: non-discriminatie clausule; quickscan 		
voor zelfevaluatie (Auditorium De Schelde, PAC)

12.15 uur

Presentatie mevrouw Els Keytsman, directeur UNIA

12.30 uur

Broodjeslunch en soep (Kelderverdieping PAC)

13.30 uur
		

Workshops (vergaderzalen Provinciaal Administratief Centrum 		
PAC en Administratief Centrum Stad)

		

- “Verdere uitdieping van de nieuwe werkwijze van de stad
		 Gent in het kader van non-discriminatie en overheids			 opdrachten, toelichting bij de instrumenten”
			 door Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent
		
- “Sociale criteria in overheidsopdrachten
			 hefboom voor het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt”
			 door Dienst Werk van de Stad Gent
		 - “Vanuit de lokale overheid werken aan een (breed) 				
			 duurzaamheidsbeleid in het kader van overheidsopdrachten;
			 wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen we grenzen
			 verlagen voor overheden en bedrijven?”
			 door Dienst Aankoopbeheer van de Stad Gent
15.15 uur Slotwoord door Rudy Coddens, Voorzitter OCMW Gent 			
		 en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding
		 en Openbaar Groen.
			
15.30 uur Receptie en netwerkmoment (Kelderverdieping PAC)
SCHRIJF U HIER IN VOOR 20 MEI
Of via GENTINFO 09 210 10 10

Voor meer informatie over de workshops klik hier
Gebruikt u een rolwagen of bent u slecht ter been?
Bent u doof, slechthorend of slechtziend?
Hebt u speciale noden? U kan dit bij uw inschrijving vermelden.
Mieke Hullebroeck
Stadssecretaris

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn,
Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Daniël Termont
Burgemeester

V.u.: Mieke Hullebroeck - stadssecretaris - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent – 2017

NAMIDDAG PROGRAMMA
Verdiepende workshops

