
 

Genderdag 
De dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid nodigt u graag uit op 

haar tweede Gender-inspiratiedag op dinsdag 26 januari 2016 in het VAC 

Leuven. Onze genderdag omvat drie delen; een voormiddagluik rond 

genderdiversiteit, een namiddagluik rond het kruispunt tussen gender en 

etniciteit en als afsluiter een overkoepelend panelgesprek over gelijke kansen 

in leidinggevende functies. U kan zich inschrijven voor alle delen afzonderlijk, 

maar kan ook naar ze allemaal komen. 

 

Praktisch: Auditorium Dirk Boutsgebouw (VAC Leuven) 

                          26-01-2016 – 9u-16u30 

Reserveer alvast je plaatsje! 

 

9u30-12u30 - Genderdiversiteit 

Wat is het effect van een leidinggevende die vreemd opkijkt als een mannelijke 

werknemer halftijds wilt gaan werken om voor de kinderen te zorgen? Hoe zou jij 

reageren als een collega aangeeft niet langer als Patricia aangesproken te willen 

worden maar als Patrick? Is er iemand die in elke situatie tot de normgroep 

behoort? 

Vandaag bekijken we gender, ons sociaal geslacht, vanuit een diversiteitsbril. We verkennen het 

concept genderdiversiteit en onderzoeken de effecten ervan op de werkvloer. Na een gezamenlijk 

deel splitsen we ons op in kleinere groepjes en gaan we op een interactieve manier in op situaties 

binnen de Vlaamse overheid. 

 

13u30 – 15u00 – Kruispunt gender-etniciteit 

In de namiddag kan u kennismaken met het kruispuntdenken. Gender in al zijn 

vormen speelt een grote rol in het dagelijks leven. Maar hoe zit het nu als u een 

migratieachtergrond heeft? Speelt gender dan ook nog een rol? Dezelfde rol als 

bij mensen zonder migratieachtergrond of een heel andere? 

Verschillende vormen van verschil werken op elkaar in: dat is de kern van het 

kruispuntdenken. Na een inleidende lezing dompelen de medewerkers van het 

kenniscentrum Ella u onder in enkele praktische workshops waarbij ieders visie op gelijkheid en 

verschil zal veranderen. 

 

15u30 – 16u30 – Panelgesprek 

Afsluiten doen we met een panelgesprek over gelijke kansen in leidinggevende functies en 

competentiegericht selecteren, met een focus op vrouwen en seksuele geaardheid. Dit 

gesprek zal geleid worden door Annick Ruyts (VRT). In het panel zullen onder andere 

Marleen Teugels (Directrice Amazone), Magda De Meyer (Voorzitster Vrouwenraad), Sarah 

Scheepers (ELLA) en Alona Lyubayeva (Vlaams Diversiteitsambtenaar) spreken. 

http://www.vlaanderen.be/nl/dirk-boutsgebouw-vac-leuven
https://www.bestuurszaken.be/inschrijving-genderdag
https://www.bestuurszaken.be/inschrijving-genderdag

