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Naar een ‘big bang’
in de sociale dialoog?

Praktische informatie
Ontvangst vanaf 18.30 uur, start 19 uur

Locatie: Auditorium Roularta Media Group,
Zone1 Research Park 1, 1731 Zellik.

Gastspreekster:
federaal minister van Werk
Monica De Coninck.
Monica De Coninck werd geboren in Oostende en gaf les in Aalst, Brussel,
Sint-Niklaas en Antwerpen. Ze zetelde in de Antwerpse provincieraad
en was schepen en voorzitter van het ocmw in Antwerpen. In de regering
Di Rupo I is ze minister van Werk.
We kennen Monica De Coninck (SP.A) van de eigenzinnige manier waarop ze
haar standpunten formuleert:
• Over de sociale dialoog in België: “De eerste vraag is niet hoe we het huis
gaan organiseren, maar hoe het eruit moet zien. Het is zeker niet aangewezen
een big bang te organiseren, je kan niet het hele huis platleggen en helemaal
opnieuw beginnen.” (in HR Square).
• Over de staatshervorming: “Heel de discussie over structuren, die intussen al
een jaar bezig is, who cares eigenlijk?” (in De Tijd).
• Over de vakbonden: “Het is niet omdat ik een socialistische minister ben, dat
ik op alles wat de vakbonden vragen ‘ja’ moet antwoorden. Ik ben er voor het
algemeen belang, niet voor het belang van de vakbonden. Ik hoef niet per se
de beste kameraad van het ABVV te zijn.” (in Humo).
Op de openingszitting van het nieuwe academiejaar van de PM Club
licht minister De Coninck de actualiteit over de arbeidsmarkt toe.
In een jaar waarin de werkgelegenheid achteruit sukkelt, het sociaal overleg
al meer dan eens stokte en de standpunten over een eenheidsstatuut voor
arbeiders en bedienden de gemoederen nog extra ophitste, wordt dit beslist
een uiteenzetting die u niet onberoerd zal laten.

Locatie en receptie worden aangeboden door Roularta Media Group.
Bijdragen (prijzen zijn exclusief btw):
Leden: gratis
Niet-leden: 145 euro. Wanneer u binnen de twee maand
een lidmaatschap aangaat voor het academiejaar 2013-2014
wordt één betaald event in mindering gebracht.
Leden VOCAP/VOV: 100 euro
Bijdrage te storten op rekeningnummer 001-3014593-06,
1 week voor de activiteit. Een factuur wordt u opgestuurd.
Bij annulatie minder dan 8 dagen voor de activiteit,
blijft het volledig bedrag verschuldigd. U kan zich
steeds laten vervangen door een andere deelnemer.

Inschrijven kan tot 19 september.
De plaatsen zijn beperkt: wees er dus tijdig bij.
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