BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN
NODIGT U UIT VOOR HET COLLOQUIUM:

EEN GEMEENTEBEGROTING
VOOR MANNEN
... EN VROUWEN?

EEN GEMEENTEBEGROTING VOOR MANNEN ... EN VROUWEN?
De gemeentelijke begroting bevoordeelt a priori geen mannen ten opzichte van vrouwen, noch omgekeerd. Ze is immers bestemd voor alle inwoners.
Vier Brusselse gemeenten hebben hun begroting vanuit genderoogpunt onderzocht en zij willen hun
bevindingen met u delen. Tijdens deze dag zullen ook vertegenwoordigers van de stad Wenen,
een voorloper op het vlak van gendermainstreaming en gender budgeting, het woord nemen.
PROGRAMMA
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.45
10.45-11.15
11.15-12.00
12.00-12.50
12.50-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.30

• Onthaal
• Inleiding
• Gender budgeting: theoretisch kader, Nathalie Holvoet, Universiteit Antwerpen.
• Voorstelling van het proces dat de Stad Wenen 20 jaar geleden opstartte inzake
gendermainstreaming en gender budgeting, Ursula Bauer en Michaela Schatz:
1ste deel
• Koffiepauze
• Voorstelling van het proces dat de Stad Wenen 20 jaar geleden opstartte inzake
gendermainstreaming en gender budgeting, Ursula Bauer en Michaela Schatz:
2de deel
• Implementatie van gender budgeting in een gemeentebegroting, voorstelling door de
schepenen van de vier proefgemeenten van hun motivering, vragen-antwoorden.
• Conclusie van de voormiddag
• Lunch
• Voorstelling van de proefprojecten van de Brusselse gemeenten m.b.t gender budgeting,
CORIF Lillois (Collectif Régional pour l’Information et la Formation des Femmes).
• In de namiddag vinden praktische brainstormings plaats met workshops naar
keuze:

•W
 orkshop 1 : «Financiële praktische workshop: eerste stappen in de gendergevoelige gemeentebegroting» (met de medewerking van de gemeente Elsene).
• Workshop 2 : «Gender budgeting opstellen in een Jeugd of Sportdienst van een gemeente:
illustratie van de voorgestelde methode» (CORIF met de ervaring van de gemeente
Schaarbeek en de Stad Brussel).
• Workshop 3 : «Vrouwen in de openbare ruimte: een besteding van het overheidsgeld die iedereen
ten goede komt» (CORIF, met de ervaring van de gemeente Etterbeek).
15.30-16.00
• Conclusie van de dag

22.10.2015

FLAGEY/STUDIO 5
FLAGEYPLEIN 18, 1050 BRUSSELS

De gemeentelijke ambtenaren van de vier betrokken gemeenten zullen de volledige dag ter beschikking
staan om uw vragen te beantwoorden.
Deelname en lunch zijn gratis, maar inschrijving is verplicht, via:
http://www.plaatselijkebesturen.irisnet.be/nl/colloquium
Plaats: Flagey-gebouw, Studio 5, Flageyplein 18, 1050 Elsene
Inlichtingen: zabsil@sprb.irisnet.be T +32 (0)2 800 32 22
Evenement georganiseerd in samenwerking met de gemeenten Elsene, Etterbeek en Schaarbeek, de Stad Brussel
en de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

