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Beleid vrouwen aan de top
Sprekers:

Mr. dr. Heleen Mees
Mr. Mirjam A. de Blécourt

Waar gaat het om?
De aan de Universiteit van Amsterdam verbonden expertisegroep Arbeid, Onderneming &
Medezeggenschap voorziet (sinds oktober 2011) in hoogwaardige juridische
kennisoverdracht en -toepassing ten aanzien van herstructurering van ondernemingen – de
situatie waarin arbeidsrechtelijke bescherming en ordening enerzijds en
ondernemingsrechtelijke vrijheden anderzijds elkaar het diepst treffen.
Een van de activiteiten van de expertisegroep is het verzorgen van maandelijkse
kennisbijeenkomsten voor alle geïnteresseerden, waarbij volop ruimte is voor discussie. De
bijeenkomsten zijn door de NOvA erkend; elke bijeenkomst duurt twee uur en levert twee
PO-punten op.
Ook u kunt aan de bijeenkomsten deelnemen. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op
12 mei 2017. Het programma vindt u hierbij. U kunt zich aanmelden via AOM-fdr@uva.nl.
De prijs bedraagt € 150. Korting bestaat voor hen die zich inschrijven voor meerdere (vijf of
tien) bijeenkomsten tegelijk.1 U kunt zo voor een relatief gunstig bedrag met tien
bijeenkomsten al uw jaarlijkse NOvA-punten behalen.2

Vijf bijeenkomsten: € 600 (20% korting); tien bijeenkomsten: € 1 000 (33,33% korting). Deze
‘rittenkaarten’ zijn voor een langere periode te gebruiken; het is dus niet noodzakelijk de
bijeenkomsten achter elkaar bij te wonen. De kaarten zijn kantoor- (maar niet persoons-) gebonden.
2 De revenuen worden volledig aangewend voor de financiering van onderzoek (door promovendi en
postdocs) op het terrein van arbeid, onderneming en medezeggenschap.
1

Het programma
Heleen Mees en Mirjam de Blécourt zijn medeoprichters van Women on Top in 2006 en met
die groep hebben zij zich er sterk voor gemaakt de Wet streefcijfer in het BW opgenomen te
krijgen.
Zij zullen over hun lobby destijds vertellen, waarbij niet alleen het wettelijke kader aan bod
komt maar eveneens het belang van minimaal 30% vrouwen in raden van bestuur en raden
van commissarissen in de “BV Nederland”, en waarom voorkeursbeleid nodig is om gender
balance te bereiken. De Blécourt en Mees zullen ook ingaan op de vraag of streefcijfers
afdoende zijn, of dat het hoog tijd wordt een quotum in te voeren. Zij zien uit naar de
discussie met de groep.
Heleen Mees is econoom, jurist en columnist (o.a. Volkskrant), Mirjam de Blécourt is
advocaat arbeidsrecht bij Baker McKenzie.
Locatie: Baker McKenzie (Routebeschrijving volgt na aanmelding).
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Sluiting

Op vrijdag 9 juni 2017 sluiten wij de zesde cyclus af met de 59e bijeenkomst, ten kantore van
Allen & Overy. Het onderwerp zal zijn: Een jaar AOM in beeld: zomer 2016 - zomer 2017.
Sprekers zijn verschillende leden van de sectie arbeidsrecht van de UvA.
Hartelijke groet,

Ronald M. Beltzer
Hoogleraar Arbeid en Onderneming
Universiteit van Amsterdam

