Conferentie over verbetering van wetgeving tegen seksuele intimidatie op het werk
Vrijdagmiddag 20 mei 2022, aanvang 13.30 uur (inloop van af 13 uur, koffie/thee)
Mirjam Decoz en Alie Kuiper organiseren een conferentie over een goede ratificatie van het ILOVerdrag en het verbeteren van de wetgeving tegen seksuele intimidatie op het werk.
Deze conferentie is een vervolg op de petitie voor verbetering van wetgeving op dit terrein en de
aanbieding daarvan aan de minister van SWZ op 8 februari j.l.
Doel van de conferentie is
• Inventariseren van lacunes in de huidige wetgeving over de afhandeling van meldingen en
klachten. Welke gevolgen heeft dit voor melders/slachtoffers, beklaagden en organisaties?
• Exploreren van mogelijkheden - ook door middel van het ILO-Verdrag - om deze lacunes op
te vullen. Wat zijn onderdelen van een normenkader? Wat is een gender responsieve
behandeling van meldingen en klachten?
• Verkennen van de implicaties van de gender responsieve benadering die het Verdrag vraagt.
Hoe kunnen we de onderliggende oorzaken van - en risico’s op gender gerelateerd geweld
wegnemen, waaronder ongelijke machtsverhoudingen tussen de seksen en sekse
stereotyperingen? En hoe ziet een gender responsieve behandeling van klachten over
seksuele intimidatie er uit?
Datum
De conferentie vindt plaats op vrijdagmiddag 20 mei 2022, van 13.30 – 16.45 uur. Na afloop is er
gelegenheid na te praten met een hapje en een drankje.
Voor wie
De conferentie is bedoeld voor de ondersteuners van de petitie, deskundigen en voor professionals
die beroepshalve geconfronteerd worden met meldingen van seksuele intimidatie op het werk.
Programma
13.00 Inloop en koffie en thee
13.30 Welkom en toelichting op het programma
13.40 Mirjam Decoz (advocaat en voorzitter van klachtencommissies): Lacunes in de huidige
wetgeving bij de afhandeling van klachten en meldingen over seksuele intimidatie en de
gevolgen daarvan op melders/klagers, beklaagden en organisaties.
14.05 Catelene Passchier (voorzitter vakbondgeleding van de ILO): Het ILO-Verdrag inzake
uitbannen van geweld en intimidatie op de werkvloer (190), wat houdt het in, wat betekent
het voor de lidstaten en wat is de stand van de ratificatie wereldwijd?
14.30 Jens van Tricht (Emancipator, organisatie voor mannen en emancipatie): Mannen als deel
van de oplossing. Onderliggende oorzaken van sekse specifiek geweld.
14.55 Pauze
15.15 Bert Lam (psycholoog/seksuoloog): Wat is een gender responsieve benadering bij de
behandeling van klachten en meldingen over seksuele intimidatie? Dealen met de top tien
aan mythes over seksuele intimidatie.
15.40 Alie Kuiper (bedrijfskundige en gespecialiseerd in de aanpak van ongewenste
omgangsvormen op het werk): Hoe kunnen we de lacunes in de huidige wetgeving over
seksuele intimidatie opvullen wat betreft de behandeling van klachten? Hoe kan ratificatie
van het ILO-Verdrag helpen bij de preventie van seksuele intimidatie?
16.05 Uitwisseling en discussie met inleiders en deelnemers.
16.45 Hapje en drankje.

Je wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussie, opdat de ideeën, ervaringen en
opvattingen van alle deelnemers kunnen worden meegenomen als input voor het kabinet en de
Kamer bij de beraadslagingen over een betere wetgeving tegen seksuele intimidatie en een goede
ratificatie van het ILO-Verdrag.
Naar aanleiding van de conferentie wordt een white paper gemaakt, met beschrijving van het belang
van een verbetering van de wet- en regelgeving en de handhaving daarvan. Daarin worden ook de
opvattingen van de deelnemers voor verbeteringen opgenomen. De white paper wordt ook aan
Minister Karien van Gennip en regeringscommissaris Mariette Hamer ter beschikking gesteld.
Locatie
De Burcht, Henri Polaklaan 9 in Amsterdam (bij Artis).
De locatie is zowel met het OV als de auto goed bereikbaar. Zie voor meer informatie over
bereikbaarheid: www.deburcht.org
Kosten voor deelname
De organisatie van de conferentie geschiedt voor onze eigen rekening. Alle sprekers leveren hun
bijdrage om niet, en de FNV stelt de (prachtige) locatie gratis beschikbaar. Wij vragen een bijdrage in
enkele organisatorische kosten en de catering (koffie en thee en een drankje na afloop). Deze kosten
bedragen per persoon € 32,97 inclusief btw (€ 27,25 exclusief btw).
Na aanmelding en betaling ontvang je een factuur met btw. En een digitale reader ter voorbereiding.
Vriendelijk verzoek dit bedrag over te maken voor 13 mei
aanstaande. De betaling kan via de link in de mail bij deze uitnodiging of door overmaking op
rekening NL57INGB0007912060 t.n.v. M.A. Decoz, onder vermelding van je naam en ‘conferentie’.
Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met
Mirjam Decoz: mirjam.decoz@vvadvocaten.nl; 06 23225321
Alie Kuiper: mail@aliekuiper.com; 06 53381825

