
 
 
De Adviesraad Gender en Ontwikkeling nodigt u uit op 24 juni van 16u tot 17u30 voor een Webinar “Waarom 
de IAO Conventie 190 over geweld en intimidatie ook ontwikkelingssamenwerking kan inspireren?”.  
 
Aan de vooravond van de inwerkingtreding van ILO Conventie 190, reflecteren we over hoe deze tekst ook de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking kan inspireren. Partners en vertegenwoordigers van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking delen hun analyses en ervaringen. 
 
► Programma  

- Welkom en inleiding van de dag 
o Lina Neeb, Voorzitter van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling 

- Inleiding tot de ILO Conventie 190  
o Marijke Weewauters, Diensthoofd federaal steunpunt gendergeweld, Instituut voor de 

gelijkheid van vrouwen en mannen 
o Dalila Larabi, adviseur gendermainstreaming, ABVV-FGTB 

- Getuigenis over het lobbywerk voor de ratificatie van Conventie 190 in de Democratische Republiek 
Congo (DRC)  

o Brigitte Sharadi Mukonkole, Secretaris-generaal belast met de nationale afdeling van 
vrouwelijke werknemers, Confédération Syndicale du Congo CSC - RDC 

o Agathe Smyth, Internationale Dienst, ACV-CSC 

- Getuigenis over de toepassing van Conventie 190 in Ecuador  
o Ana Vera, algemeen secretaris van de feministische organisatie Surkuna - Centrum voor 

ondersteuning en verdediging van mensenrechten 
o Caroline Bal, Programmaverantwoordelijke België en genderexperte, FOS 

- Gendergerelateerd geweld en waardig werk: rol en praktijken van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking 

o Bastien Horemans, Gender Advisor, D2.5 – Maatschappijopbouw en sociale ontwikkeling, 
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) 

o Marésa Le Roux, Coördinator Internationale Samenwerking, ACLVB-CGSLB 

- Vragen en antwoorden  
o Moderator: Viviane Teitelbaum, voorzitter van de werkgroep “Gender en geweld” van de 

Adviesraad Gender en Ontwikkeling 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
► Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht én dit voor dinsdag 22 juni via deze link: 
https://bit.ly/3gfxqYP  
 
► De talen van het evenement zijn Frans, Nederlands en Spaans. Simultane vertaling naar het Frans en het 
Nederlands is voorzien. 
 
► Voor meer informatie: coralie.vos@cncd.be 
 
 
Het Webinar wordt georganiseerd door de Adviesraad voor Gender en Ontwikkeling, in samenwerking met: 
 

 

 

      

 
 
 

https://bit.ly/3gfxqYP
mailto:coralie.vos@cncd.be

