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Informatie ▪ Actualiteit
Activiteitenkalender: februari 2016
Conferenties, debatten, vormingen, workshops, culturele avonden…: allerlei
bijeenkomsten die de gelijkheid v/m bevorderen en die je zin geven om een avondje weg
te gaan ! De agenda van Amazone bevat verschillende activiteiten van (...) Lees meer

Film: les délices de Tokyo
Amazone, in samenwerking met de Vrouwenraad heeft het plezier u de film Les délices
de Tokyo (An) voor te stellen van de hand van de Japanse Naomi Kawase. Officiële
selectie van de sectie Un Certain Regard tijdens het filmfestival (...) Lees meer
Seksuele agressie in Keulen: Amnesty international en de campagne "My body, My
Rights"
In het nazog van de gebeurtenissen in Keulen, waar honderden vrouwen op
Silvesternacht aangerand en bestolen werden door een georganiseerde mannenmassa
en enkelen zelfs verkracht, zet Amnesty International met de (...) Lees meer
Genderquotawet in de bestuursraden van ondernemingen : het IGVM maakt de
balans op
Brussel, 25 januari 2016 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
maakt een eerste balans op van de toepassing van de wet van 28 juli 2011 over de
aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden van (...) Lees meer
Het Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd
geweld 2015-2019
Om geweld tegen vrouwen een halt toe te roepen publiceerde België zijn 5de Nationaal
Actieplan (NAP). Dit 5de NAP kreeg de titel « Stop geweld: nationaal actieplan ter
bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd (...) Lees meer
Vetorecht van vaders bij dubbele familienaam discriminerend, aldus het
Grondwettelijk Hof
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd over het arrest van
het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2016. Het Hof erkent het (...) Lees meer

Acties ▪ Projecten
Beleid en goede praktijken op het vlak van mobiliteit in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
In het vierde hoofdstuk van het verkennende literatuuroverzicht "Gender en Mobiliteit"
richten we onze blik op Brussel. Eerst lichten we uit de tweede "Beldam"-enquête over
de dagelijkse mobiliteit van de Belgen [4] die aspecten die (...) Lees meer

Gendergevoelige voorbeelden en goede praktijken in de stadsplanning
Om u kennis te laten maken met het verkennend literatuuronderzoek dat het Amazone
Documentatiecentrum Genderbeleid deed rond gender en openbare ruimte, belichten wij
elke maand een ander aspect uit deze studie. (...) Lees meer

Het project in een notendop: Wanneer Madou ‘Ma Douce’ wordt…
Amazone stelt samen met haar twee partners - de Maatschappij voor het
Intercommunaal Vervoer te Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - het
resultaat voor van een project rond vrouwen & openbare (...) Lees meer

Lunchcafé ▪ Congrescentrum
Tentoonstelling - Feministisch Boudoir
Niet zonder trots lanceert Amazone ter gelegenheid van haar 20ste verjaardag haar
nieuw tentoonstellingsconcept Art’mazone, met het Feministisch Boudoir, een
tentoonstelling van het werk van vijf bekende Belgische kunstenaressen waarin het
vrouwbeeld (...) Lees meer
Herfst en Wintermenu’s
Zin in één van onze menu’s met een voorgerecht, hoofdgerecht en/of een dessert? Het
Amazone Restaurant raadt u een van onze formules aan. Wij bieden u ook onze à la
carte gerechten en onze dagschotels. (...) Lees meer

Onze vergaderzaal
De grote conferentiezaal, die plaats biedt aan maar liefst 100 personen, beschikt over
drie professionele tolkencabines en projectiemateriaal. (...) Lees meer

Diensten ▪ Empowerment
Actie #tisnietoké
Samen met Saskia De Coster en Amazone werkt Veelzijdig aan een campagne rond
man- en vrouw ONGELIJKHEID IN DE WERKSFEER. (...) Lees meer

Deadline 29/2/2016: het BHG ondersteunt de financiering van toegankelijke
websites
De Directie Gewestelijke Gelijke Kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)
publiceert de subsidiegids "Digitale toegankelijkheid". Hiermee wil het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest verenigingen die (...) Lees meer
Deadline 21/2/2016: RoSa zoekt nieuwe directeur m/v/x
RoSa, het expertisecentrum, bibliotheek en archief voor gelijke kansen m/v, vrouwen en
feminisme zoekt een directeur m/v/x. De directeur ontwikkelt in samenspraak met de
Raad van Bestuur een visie op het beleid en de werking (...) Lees meer

EIGE publiceert vacatures, werkplek: Vilnius
The European Institute for Gender Equality (EIGE) announces a number of vacancies
based in Vilnius. Closing date : 25/02/2016 - 13.00 - Europe/Vilnius (...) Lees meer

Neem deel! De Gezinsbond lanceert bevraging over de moederschapsrust en het
geboorteverlof
In Europa heeft elke ouder recht op een bepaalde periode verlof vlak na de geboorte van
zijn kind. Hoe lang dat verlof duurt, hoeveel de uitkering bedraagt en of het verlof al dan
niet verplicht is, verschilt van land tot land. België scoort op dit (...) Lees meer

PAG-ASA zoekt tweetalige (NL-FR) opvoeder - deadline: 18.02.2016
PAG-ASA is op zoek naar een tweetalige (NL-FR) opvoeder (M/V, niveau A2) voor een
contract van onbepaalde duur. Lees meer

Deadline 15/2/2016: Socius, het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk
zoekt een voltijds stafmedewerker (m/v)
Socius, het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk is momenteel op zoek
naar een voltijds stafmedewerker (m/v). (...) Lees meer

Deadline 15/2/2016: VACANCY at RHEA : PhD researcher
RHEA is looking for a new doctoral researcher (fully funded). VACANCY at RHEA : PhD
researcher (1 + 3 years 100%) (...) Lees meer

WORD LID VAN AMAZONE
Wilt U onze organisatie ondersteunen en lid worden van Amazone ? Dat kan zeer
gemakkelijk ! We bieden u twee formules : VIP lid vanaf een bedrag van minimum € 50 ;
Lid vanaf een bedrag van minimum € 20. Amazone ondersteunen, (...) Lees meer
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