BC/106/2.1.A.

Beleidsverklaring “Gezinsvriendelijk vergaderen
aan de Universiteit Antwerpen”

Een gelijkekansenbeleid en een goede combinatie werk‐gezin zijn belangrijke
beleidsdoelstellingen van de Universiteit Antwerpen. Eén van de aandachtspunten die hiervoor
geformuleerd zijn door de werkgroep “Diversiteit en Gelijke kansen” is de vraag naar een
gezinsvriendelijker vergaderbeleid.
De Universiteit wil een inspanning doen om personeelsleden met schoolgaande kinderen zo
veel mogelijk de kans te geven om te participeren in belangrijke werkgerelateerde activiteiten,
zoals vergaderingen of andere bijeenkomsten en activiteiten waar aanwezigheid belangrijk of
noodzakelijk geacht wordt.
De momenten waarop deze activiteiten gepland worden, kunnen daarom best zo gekozen
worden dat ze de personeelsleden met schoolgaande kinderen maximale mogelijkheden bieden
om de verantwoordelijkheden en verplichtingen op het werk zo goed als mogelijk te kunnen
combineren met de verantwoordelijkheden en verplichtingen binnen hun gezin.
De Universiteit kiest bewust om hiervoor geen formeel reglement op te stellen, omdat de
Universiteit ook van mening is dat het opnemen van engagement op het werk inhoudt dat
zowel de personeelsleden als de organisatie de nodige flexibiliteit aan de dag moeten leggen
om in het kader van de werkelijke omstandigheden de onderlinge planning op elkaar af te
stemmen. Hierbij moeten uitzonderingen op een algemene richtlijn mogelijk blijven. Anderzijds
wil de Universiteit op een heel bewuste wijze haar gezinsvriendelijke doelstellingen onder de
aandacht blijven houden telkens wanneer dit soort activiteiten wordt gepland.
Daarom hanteert de Universiteit Antwerpen de richtlijn dat officiële vergaderingen,
bijeenkomsten of activiteiten, waar aanwezigheid in het kader van het werk belangrijk of
noodzakelijk is, tijdig worden aangekondigd zodat de eventuele nodige flexibiliteit naar agenda
voor elke partij mogelijk blijft. De vooropgestelde vergadertijd, met name het afgesproken
begin‐ en einduur, wordt gerespecteerd. Tevens wordt gevraagd vergaderingen bij voorkeur te
houden op weekdagen, tussen 9u en 17u30, en rekening te houden met het feit dat sommige
vergadermomenten mogelijk samenvallen met momenten van verhoogde gezinsverplichtingen,
zoals woensdagnamiddagen of namiddagen in die perioden van het jaar waar schoolgaande
jeugd examens aflegt.
Aan alle voorzitters van vergaderingen en organisatoren van evenementen wordt gevraagd met
deze richtlijn, in de mate van het mogelijke en redelijke, rekening te houden.

