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Delegatie van het Europees Parlement bij IAO 
Genève 

 

Een high-level delegatie van de Commissie 

Werkgelegenheid en sociale zaken van het 

Europees Parlement (EMPL) bracht op 21 en 22 

maart 2011 een bezoek aan het IAO tijdens de 

plenaire sessie van de IAO Raad van Bestuur 

(RvB). De delegatie werd geleid door de EMPL 

voorzitster Mevr. Pervenche Berès en bestond uit 

vertegenwoordigers van verschillende politieke 

groepen en assistenten. 

De voorzitster van de EMPL Commissie kwam op 

de IAO RvB Werkgroep over de Sociale Dimensie 

van Mondialisering tussen in de discussie over 

“herstel na de mondiale crisis” waarbij ze de rol van 

het IAB warm verwelkomde. Dit zowel in de 

promotie van een op waardige jobs 

geconcentreerde benadering op het herstel, als in 

het aanpakken van sociale ongelijkheden en in het 

versterken van de beleidscoherentie zoals bij de 

IAB-IMF samenwerking en de rol van het IAB in 

de G20. 

De delegatie ontmoette ook IAB Directeur-

generaal Juan Somavia. Verder hadden ze 

ontmoetingen met de IAB Regionaal Directeur 

voor Europa en Centraal-Azië, met de Uitvoerende 

Directeuren, met IAB experten alsook met sociale 

partners over een breed scala aan thema‟s die 

directe relevantie hebben voor de IAB-EU 

samenwerking zoals tewerkstelling en de financieel-

economische crisis, arbeidsnormen en de interne 

markt, arbeidsmigratie, de sociale beschermings-

vloer en huisarbeiders. 

High-level discussie tijdens IAO Raad van 

Bestuur over “Uitdagingen en veranderingen 

in de Arabische Wereld” 

 

Leiders van Arabische landen ontmoetten elkaar op 

21 maart tijdens de IAO Raad van Bestuur voor 

een sessie die was bestemd om manieren te 

bespreken over hoe een rechtvaardigere toekomst 

in de Arabische wereld kan worden gegarandeerd, 

met respect voor fundamentele rechten op het 

werk, werkgelegenheid en sociale bescherming als 

basis voor duurzame groei. De discussie werd 

geopend door IAB Directeur-generaal Somavia die 

verslag uitbracht van zijn recente bezoek aan 

Egypte en werd gevold door interventies van 

Dr. Ahmed El-Borai, Minister van Arbeidskrachten 

en Migratie van Egypte; dhr. Habib Yousfi, 

President van de Algemene Confederatie van 

Algerijnse Ondernemingen; en dhr. Abdessalem 

Jerad, Algemeen Secretaris van de Tunesische 

Algemene Arbeidsunie. 

Een van de doelstellingen van deze high-level 

discussie over “Uitdagingen en veranderingen in de 

Arabische wereld” was om de rol van het IAB in 

het proces van vernieuwing te bespreken zodat de 

bereikte veranderingen overeenkomen met de 

fundamentele bezorgdheden van regeringen, 

werkgevers, werknemers en de hele samenleving 

van de regio om waardig werk te bereiken. Dit is 

ook hoogst relevant voor het EU optreden in de 

http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/downloads/pervenche.pdf
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/lang--en/docName--WCMS_153590/index.htm
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regio na het gezamenlijke communiqué van de EC 

en de EU Hoge Vertegenwoordiger op 8 maart 

2011 over het partnerschap voor democratie en 

gedeelde welvaart met de landen van het Zuidelijke 

Middellandse Zeegebied. 

Verklaring van IAB Directeur-generaal op de 

2011 lentebijeenkomsten van het IMF en de 

Wereldbank  

 

Iedere lente verzamelen duizenden overheids-

ambtenaren en vertegenwoordigers van de private 

sector, het maatschappelijke middenveld en de 

media in Washington DC voor de 

Lentebijeenkomsten van de Wereldbank en het 

IMF. Tijdens deze bijeenkomsten presenteerde IAB 

Directeur-generaal Somavia een verklaring voor het 

Internationale Monetaire en Financieel Comité en 

Ontwikkelingscomité. Hij riep op tot een 

aanpassing van het macro-economische beleid dat 

is gericht op rechten en werkgelegenheid: “Als 

landen rechtvaardiger, duurzamer en evenwichtiger 

moeten groeien, zal het macro-economisch beleid 

de creatie van jobs prioritair moeten aanpakken. 

Dat is de centrale beleidsuitdaging waar we in 2011 

wereldwijd voor staan”. 

De uitdaging van tewerkstellingscreatie in de 

G20 landen: beleidsopties 

Op 7 april werd onder Frans G20 voorzitterschap 

een G20 expertenseminarie over tewerkstellings-

beleid georganiseerd in Parijs. Op het seminarie 

was de bijdrage van het IAB geconcentreerd op de 

verschillende beleidsopties voor 

Tewerkstellingscreatie in de G20 landen. 

Vlaamse Regering ondertekent nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met het IAB 

 

Op 21 maart tekende de Minister-President van de 

Vlaamse Regering, Dhr. Kris Peeters, een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst met het IAB. De 

ondertekeningsceremonie werd bijgewoond door 

een tripartiete Vlaamse delegatie, inclusief Dhr. 

Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, 

Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, 

evenals de belangrijkste vertegenwoordigers van 

werknemers en werkgevers uit de Sociaal-

Economische Raad van Vlaanderen en de Belgische 

Ambassadeur bij de Verenigde Naties in Genève. 

Vlaanderen is reeds lang een donor van het IAB. 

De nieuwe overeenkomst bouwt een breder 

beleidskader uit voor samenwerking tussen 

Vlaanderen en het IAB en stelt de regels vast voor 

het beheer van alle vrijwillige bijdragen van de 

Vlaamse Regering. Het zal ook de Waardig Werk 

Agenda in het interne en externe Vlaamse beleid 

promoten, en de dialoog tussen regering, het IAB 

en de sociale partners vergemakkelijken. 

De voornaamste financieringsmodaliteit die door 

de partners zal worden gebruikt, is het 

IAB/Vlaanderen Trustfonds door middel waarvan 

de Vlaamse Regering regelmatige bijdragen levert 

aan die IAB-technische samenwerkings-

programma‟s. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/statements-and-speeches/WCMS_154326/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/meetingdocument/wcms_154348.pdf
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Bachelet zegt dat sociale beschermingsvloer de 
sleutel is om de stijgende sociale eisen te 
benaderen en economische kansen te grijpen 

 

De voorzitster van de Sociale Beschermingsvloer 

Adviesgroep, Uitvoerend Directeur van 

UN Women en voormalig presidente van Chili, 

Mevr. Michelle Bachelet, heeft gezegd dat de 

uitvoering van sociale beschermingsvloeren een 

effectief antwoord kan bieden op de groeiende 

vraag naar sociale rechtvaardigheid in vele landen. 

Als belangrijkste spreker tijdens een consultatieve 

workshop over de Sociale Beschermingsvloer - 

georganiseerd bij het IAB - riep Mevr. Bachelet op 

tot de uitvoering van sociale beschermingsvloeren 

om in vele landen een antwoord te bieden aan de 

roep naar sociale cohesie, politieke stabiliteit en 

veerkrachtige economische groei. “De Vloer is een 

haalbare en duurzame oplossing die sterk 

overeenkomt met de huidige realiteit waarin 

sommige landen met stijgende sociale onrust en 

traag economisch herstel worden geconfronteerd”, 

zei ze. De EC presenteerde op de workshop het 

2010 Europees Rapport over Ontwikkeling dat ook 

sociale bescherming behandelt. 

De Sociale Beschermingsvloer is een set van 

elementaire sociale zekerheidsrechten en transfers, 

evenals essentiële diensten op het gebied van 

werkgelegenheid, gezondheidszorg, water en 

sanitaire voorzieningen, voeding, onderwijs en 

gezinsondersteuning, om arme en kwetsbare 

mensen te beschermen en hen te versterken om 

zich uit de armoede te werken. Het omvat zowel de 

formele als de informele economie. Sociale 

beschermingssystemen zouden moeten gebaseerd 

zijn op een sociale beschermingsvloer voor 

iedereen. Mevr. Bachelet was ook in Genève om de 

tweede bijeenkomst van de Sociale 

Beschermingsvloer Adviesgroep voor te zitten. Ze 

ontmoette er de huidige voorzitter van de G20 

(Frankrijk) en onderstreepte dat de agenda van de 

G20 een sociale beschermingsvloer zou moeten 

bevatten. 

IAB bijdrage aan Conferentie over Industriële 
Relaties in Europa  

Iedere twee jaar publiceert de Europese Commissie 

een Verslag over de Industriële Relaties in Europa 

dat een overzicht geeft van ontwikkelingen van de 

industriële relaties in Europa van de voorbije twee 

jaar. Het Industriële Relaties in Europa 2010 

Verslag, dat focust op de industriële relaties en de 

rol van sociale partners in economische crisistijden, 

werd tijdens de EU Industriële Relaties Conferentie 

in Brussel op 17 en 18 maart 2011 gepresenteerd. 

IAB Directeur voor Beleidsintegratie, dhr. Stephen 

Pursey, introduceerde de sessie over “de 

uitkomsten van industriële relaties: het overwinnen 

van de crisis”. De toenemende Europese 

economische integratie vereist een effectieve 

arbeidsmarkt en sociale beschermingssystemen en 

goed functionerende nationale en Europese 

systemen voor sociale dialoog. 

Het Euro Plus Pact, dat als doelstelling heeft om de 

economische pijler van de Europese Monetaire 

Unie te versterken en een nieuwe kwaliteit in 

economische beleidscoördinatie te bereiken, werd 

op 24-25 maart 2011 door de Europese Raad 

goedgekeurd. Het Pact onderstreept het belang van 

de sociale dialoog en de noodzaak om de 

autonomie van de collectieve onderhandelingen te 

respecteren. 

De promotie en bescherming van collectieve 

onderhandelingen is vastgelegd in IAO Conventie 

http://www.ilo.org/public/english/protection/spfag/
http://www.ilo.org/public/english/protection/spfag/
http://www.ilo.org/public/english/protection/spfag/
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/events-coverage/WCMS_153333/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/events-coverage/WCMS_153333/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/events-coverage/WCMS_153333/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/spfag/
http://www.ilo.org/public/english/protection/spfag/
http://www.ilo.org/public/english/protection/spfag/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf
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nr. 98, die geclassificeerd is als een fundamentele 

arbeidsconventie en door de 27 EU-lidstaten is 

geratificeerd. 

IAB zegt dat een eerlijk en rechtvaardig beleid 
de sleutel zijn voor een duurzaam economisch 
herstel 

In een nieuwe paper met als titel „Herstel duurzaam 

maken: lessen van innovaties in landen‟, toont het 

IAB‟s Internationaal Instituut voor Arbeidsstudies 

aan dat groei en billijkheid parallel kunnen worden 

bereikt indien een juiste mix van beleid wordt 

ingevoerd. Meer in het bijzonder kunnen 

billijkheidsbevorderende maatregelen economische 

groei stimuleren wat de conventionele wijsheid 

weerlegt dat de kost van sociale billijkheid minder 

economische groei is. De paper onderstreept de 

efficiëntie van op werkgelegenheid geconcentreerde 

projecten die meer en betere jobs creëren en de 

productiviteit op lange termijn verbeteren. 

De synthesepaper werd gepubliceerd samen met 

een landenoverzicht voor Brazilië, Duitsland en 

Indonesië. Deze overzichten omvatten een analyse 

over hoe het deze landen is vergaan tijdens de 

laatste economische crisis en geven de gebieden 

voor verbetering aan. Meer landenoverzichten 

(inclusief Spanje en Tunesië) zullen later dit jaar 

worden uitgebracht. 

IAB’s beleidsaanbevelingen voor Bulgarije om 
een jobrijk herstel te versnellen 

 

Het Mondiale Werkgelegenheidspact richt zich op 

de sociale gevolgen van de mondiale crisis op de 

werkgelegenheid en stelt een beleid aan landen voor 

dat is gericht op het scheppen van 

werkgelegenheid, de uitbreiding van sociale 

bescherming, het respecteren van arbeidsnormen 

en de promotie van het sociaal overleg om in 

functie van hun behoeften aan te passen. 

Gebruik makend van het Mondiale 

Werkgelegenheidspact als een kader voor analyse 

bereidde het IAB een Mondiale Werkgelegenheids-

pact Landscan voor Bulgarije voor. Dit gebeurde 

als antwoord op het verzoek van de Bulgaarse 

regering en sociale partners voor de technische 

expertise van het IAB om de ergste gevolgen van 

de crisis op de arbeidsmarkt te helpen verzachten. 

De landscan voor Bulgarije onderzoekt de situatie 

in het land en de beleidsantwoorden. Het bevat 

informatie die beleidsmakers, werkgevers- en 

werknemersorganisaties nodig hebben om een 

effectief antwoord op de crisis te bieden en een 

beleid voor te bereiden dat een jobrijk herstel 

versnelt. 

De Mondiale Werkgelegenheidspact Landscan voor 

Bulgarije is beschikbaar in het Engels en Bulgaars. 

Conferentie rond werkgelegenheid voor vrede, 
stabiliteit en ontwikkeling in Hoorn van Afrika 

 

De Werkgelegenheid voor Vrede, Stabiliteit en 

Ontwikkeling in de Hoorn van Afrika – 

Conferentie van belanghebbenden en 

ontwikkelingspartners – werd op 11 en 12 april 

2011 in Addis Abeba, Ethiopië, gehouden. De high-

level interactieve conferentie, een gezamenlijke 

organisatie van de African Union Commission 

(AUC), het IAB en de Intergovernmental Authority 

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_153764/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_153764/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/germany_es_e.pdf
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/download/news/bulgaria_scan.pdf
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/download/news/bulgaria_scan.pdf
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/download/news/bulgaria_scan.pdf
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/download/news/bulgaria_scan_bu.pdf
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on Development (IGAD), ontving vice-

presidenten, ministers van arbeid en 

vertegenwoordigers van werkgevers- en 

werknemersorganisaties van Djibouti, Eritrea, 

Ethiopië, Kenia, Somalië, Soedan, Zuid-Soedan en 

Oeganda.  

Meer dan 120 deelnemers, waaronder 

afgevaardigden van de Europese Unie en het IAO-

Brussel, bogen zich over een regionale strategie 

voor de Hoorn van Afrika – ontwikkeld door de 

AUC, het IAB en de IGAD – getiteld 

“Werkgelegenheid voor Vrede, Stabiliteit en 

Ontwikkeling” die is gebouwd op een “werkzame 

driehoek” bestaande uit het scheppen van 

werkgelegenheid, sociale bescherming voor de 

meest kwetsbaren en empowerment van mensen en 

gemeenschappen. 

De belangrijkste doelstellingen van dit 

dialoogproces omvatte het bouwen van een 

consensus rond de nieuw ontworpen Regionale 

Strategie voor de Hoorn van Afrika, het 

bevorderen van engagement voor de succesvolle 

uitvoering van het stappenplan door de 

belanghebbenden en de promotie van het concept 

„werkzame driehoek‟ i.e. het scheppen van banen, 

uitbreiding van sociale bescherming evenals 

empowerment van mensen en gemeenschappen om 

werkgelegenheid voor vrede, stabiliteit en 

ontwikkeling in de regio te verzekeren. 

IAO-Brussel briefing over het IAO waardig 
werk antwoord op de situatie in Noord-Afrika 
en de Hoorn van Afrika 

 

Op dinsdag 19 april organiseerde het IAO-Brussel 

een briefing over het “IAO waardig werk antwoord 

op de situatie in Noord-Afrika en de Hoorn van 

Afrika”. Dhr. Jürgen Schwettmann, IAO Adjunct 

Regionaal Directeur van het IAO Regionaal Bureau 

voor Afrika, presenteerde de IAO beleids-

aanbevelingen voor de Maghreb regio, waarbij hij 

zich hoofdzakelijk concentreerde op jeugdtewerk-

stelling en sociale dialoog. Aanvullend presenteerde 

dhr. Schwettmann ook de IAO regionale strategie 

over “Werkgelegenheid voor Vrede, Stabiliteit en 

Ontwikkeling voor de Hoorn van Afrika”. 

Meer informatie is beschikbaar op de website van 

IAO-Brussel. 

Vroegtijdige identificatie van vereiste 
competenties voor een C02-arme economie 

Het IAB doet onderzoek naar de identificatie van 

de vereiste competenties om een soepele overgang 

naar een C02-arme economie mogelijk te maken. 

Dit werk wordt medegefinancierd door (en 

gezamenlijk beheerd met) de Europese Commissie. 

Een laatste technische workshop over de validatie 

van de EC/IAO Gezamenlijk Management 

Overeenkomst over “het delen van kennis bij de 

vroegtijdige identificatie van vereiste competenties 

voor een C02-arme economie” vond in Brussel 

plaats op 29 en 30 maart 2011. 

http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/addisababa/images/ilotriangle.jpg
http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/addisababa/images/ilotriangle.jpg
http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/addisababa/images/ilotriangle.jpg
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/news/news15042011.htm
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Tijdens de workshop presenteerde het IAB de 

resultaten van de drie voorbereidingsverslagen 

opgesteld in het kader van het project: een 

vergelijkende analyse van identificatiemethoden 

voor vereiste competenties op de arbeidsmarkt in 

transitie naar een C02-arme economie; een studie 

van beroepsbehoeften en vereiste competenties in 

de groene bouwsector; en een studie van 

beroepsbehoeften en vereiste competenties in de 

hernieuwbare energiesector. De workshop bracht 

ongeveer 40 deelnemers samen van 

DG Werkgelegenheid en DG Onderwijs, het IAB, 

UNEP, OESO, UNESCO, European Training 

Foundation, Europees Centrum voor de 

Ontwikkeling van Beroepsopleidingen, de 

onderzoekspartners van het project PERI (US 

Political Economy Research Institute) en REN 

Alliance, de overkoepelende businessvereniging 

voor de hernieuwbare energiesector, 

vertegenwoordigers van werknemers- en 

werkgeversorganisaties, en andere experten. 

De discussies tijdens de workshop worden 

meegenomen in de finale rapporten die later dit jaar 

beschikbaar zullen worden gesteld. 

EESC hoorzitting over duurzame ontwikkeling 

In 2012 organiseert de Verenigde Naties in Rio een 

Wereldtop rond duurzame ontwikkeling. De EU 

speelt een actieve rol in het voorbereidingsproces 

en de Europese Commissie heeft nu een 

raadpleging met het Europese maatschappelijke 

middenveld georganiseerd over een aantal van de 

belangrijkste onderwerpen die op de Wereldtop aan 

bod zullen komen. 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité 

(EESC) in haar hoedanigheid als een kanaal voor 

het georganiseerde maatschappelijke middenveld, 

speelt ook een actieve rol in dit proces. Op 23 

maart 2011 organiseerde het een hoorzitting voor 

deelnemers van het maatschappelijke middenveld 

over Groene Economie en Duurzaam 

Ontwikkelingsbeleid. De hoorzitting “Groener 

Europa – Groenere Wereld?” was gericht op de 

vragen die in het consultatiedocument van de 

Commissie aangeduid zijn. Tijdens de hoorzitting 

gaf het IAO-Brussel een presentatie over “Hoe de 

overgang naar een Groene Economie managen? 

Groene jobs, duurzame ondernemen en duurzaam 

investeringen”. 

Staten-Generaal Belgische Ontwikkelings-
samenwerking over “recente tendensen in de 
internationale inspanningen voor ontwikke-
ling” 

 

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft 

“Recente tendensen in de internationale 

inspanningen voor ontwikkeling” gekozen als 

centraal thema voor haar 4de Staten-Generaal op 4 

mei. De Staten-Generaal zijn een jaarlijks forum 

om te informeren over de internationale 

inspanningen voor ontwikkeling en te reflecteren 

over actuele en mogelijke Belgische beleidsopties 

en programma‟s ter zake. Het is een bijeenkomst 

van beleidsmakers, publieke actoren, 

maatschappelijke middenveld, politici en academici. 

Op de Staten-Generaal zal IAO-Brussel directeur 

Rudi Delarue deelnemen aan een paneldiscussie 

over een nieuwe rol voor de private sector. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-greener-europe
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-greener-europe
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-greener-europe
http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/staten-generaal/documentatie.jsp
http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/presentation_rudi_delarue_tcm313-124039.pdf
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IAB-publicatie over de oorzaken en gevolgen 
van de Grote Recessie van 2008-09 en haar 
beleidsantwoorden 

Het boek – Van de Grote Recessie naar het herstel 

van de arbeidsmarkt: Problemen, bewijzen en 

beleidsopties – analyseert de oorzaken en de 

gevolgen van de mondiale economische en 

werkgelegenheidscrises en biedt beleidsantwoorden 

voor zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. 

Het geeft een globaal overzicht van de 

verschillende aspecten van de crisis, van de periode 

voor de crisis tot de werkloosheid en sociale 

gevolgen van de recessie door de macro-

economische stimuleringsmaatregelen en het 

arbeidsmarktbeleid dat door verschillende 

overheden werd aangenomen. 

Nieuwe handleiding voor het meten van 
vrijwilligerswerk 

Het IAB en het Johns Hopkins University Centre 

for Civil Society Studies hebben een nieuwe 

handleiding uitgebracht om bureaus voor statistiek 

over de wereld te helpen om de hoeveelheid, type 

en waarde van vrijwilligerswerk in hun landen te 

volgen. De Handleiding voor het Meten van 

Vrijwilligerswerk vertegenwoordigt de eerste 

internationaal goedgekeurde handleiding voor 

statistische agentschappen om betrouwbare, 

officiële data over vrijwilligerswerk te genereren 

met behulp van een gemeenschappelijke definitie 

en aanpak.  

De voltooiing van deze handleiding valt samen met 

de 10e verjaardag van het 2001 Verenigde Naties 

Jaar van de Vrijwilliger (IYV), waarin werd 

aangedrongen bij regeringen om hun waardering 

van vrijwilligerswerk te verbeteren. Het valt ook 

samen met de lancering van het IHV+10 en het 

2011 Europese Jaar voor Vrijwilligerswerk. 

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op 
het werk – 28 april 2011 

Zoals elk jaar wordt de 2011 Werelddag voor 

veiligheid en gezondheid op het werk gevierd op 28 

april. Dit jaar was de Werelddag gericht op een 

systeembenaderingsaanpak voor de preventie van 

arbeidsongevallen en het beheer van de 

beroepsveiligheid en gezondheid (BVG) met een 

nuttig instrument voor de promotie van 

voortdurende verbetering van BVG-prestaties op 

het niveau van de organisatie. Een rapport werd 

voorbereid om als achtergrond voor dit thema te 

dienen. 

IAB technische opmerkingen over een voorstel 
voor een EU-richtlijn over seizoensarbeid van 
migrerende arbeiders 

De IAB opmerkingen analyseren het voorstel voor 

een richtlijn - die momenteel wordt besproken in 

het Europees Parlement en de Raad – in het licht 

van de relevante internationale arbeidsnormen, met 

inbegrip van de verdragen rond fundamentele 

arbeidsnormen, de verdragen inzake sociale 

zekerheid en aanbevelingen en verdragen over de 

bescherming van migrerende werknemers. 

ITC-IAO opleiding over “NGO Management” 

Een nieuwe professionele opleiding over “NGO 

Management” zal van 16 tot 20 mei 2011 

plaatsvinden bij het ITC-IAO Turijn. De opleiding 

is specifiek ontworpen voor het personeel van niet-

gouvernementele organisaties (NGO‟s) die in 

verschillende economische, culturele, politieke en 

sociale contexten opereren. Verder is het ook nuttig 

voor overheidspersoneel dat verantwoordelijk is 

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_145272/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_153524/lang--en/index.htm?ssSourceSiteId=global
http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_153524/lang--en/index.htm?ssSourceSiteId=global
http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_153524/lang--en/index.htm?ssSourceSiteId=global
http://www.ilo.org/safework/info/publications/lang--en/docName--WCMS_153930/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/downloads/seasonalworkers.pdf
http://csi.uni-hd.de/downloads/NGO_Management_Flyer.pdf
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voor het toezicht op NGO-activiteiten alsmede 

personeel van nationale en internationale 

ontwikkelingsagentschappen die NGO‟s financie-

ren of ermee samenwerken in diverse 

ontwikkelings- en beleidsbeïnvloedingsinitiatieven. 

Vergaderkalender 

Lijst van geplande IAO vergaderingen. 

Contacteer ons 

Voor meer informatie over de activiteiten van het 

IAB, gelieve ons te contacteren op:  

IAO-Brussel 

Aimé Smekensstraat 40 

B-1030 Brussel 

België 

Tel: +32 (0)2 736 59 42 

Fax: +32 (0)2 735 48 25 

Email: ilo-brussels-press@ilo.org 

Website: http://www.ilo.org/brussels 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_117210.pdf
mailto:ilo-brussels-press@ilo.org
http://www.ilo.org/brussels

