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Plan foar gendergelikensens

De Europeeske Kommisje achtet gendergelikensens fan grut belang en hat maatregels nommen om dat te
befoarderjen.
Ursula von
der Leijen,(Provinsje
foarsitter fan deFryslan)
Europeeske Kommisje, hat har as doel steld om fan
Provincie
Fryslan
de EU in gendergelike uny te meitsjen. Yn de strategy 2020-2025 foar gendergelikensens fan de
Europeeske Kommisje wurdt in yntegrale oanpak tapast, mei it breed oppakken fan gender yn Europeesk
beleid. Ien fan de maatregels is de eask dat organisaasjes dy’t Horizon Europe finansiering oanfreegje, in
iepenbier plan foar gendergelikensens hawwe.

provinsje fryslan
provincie fryslan

Provinsje Fryslân set him yn foar in gendergelike organisaasje mei grut ferskaat. Dy ynset en tawijing fynt
syn oarsprong yn kêst ien fan de Nederlânske grûnwet, dat op ‘e muorre yn de yngong fan it provinsjehûs
fan provinsje Fryslân skildere is.
“Elk dy’t yn Nederlân ferkeart, wurdt yn deselde gefallen itselde behannele. Diskriminaasje út reden fan
leauwe, libbensoertsjûging, politike oertsjûging, ras, geslacht of op hokker grûn dan ek, is net tastien.”
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Op it stuit is ferdieling tusken manlju en froulju yn de opjefteried 50/50. De hiele
organisaasje bestiet foar 53% ut manlju en 47% Ot froulju. It algemien
management
bestiet foar 67% IA manlju en foar 33% ut froulju. Provinsje
Algemien direkteur/ sekretaris
Fryslan stribbet dernei om de genderbalans fan it management mear yn it
Mevr. R. lykwicht
Bouius te bringen.

5. Gendergelikensens by it oanluken fan personiel en
wurkpaadOntjouwing
Foarriedige planning foar oanpaste fersy : 2024

Meiwurkers fan provinsje Fryslan hawwe ynspraak op it belied yn de provinsje,
derom fine wy it wichtich dat Cis organisaasje frij is fan genderfoaroardielen.

Yn 2010 is in charter, Talent naar de Top, Ondertekene om it oandiel froulju yn
liedingjaande posysjes by de provinsje Fryslan te befoarderjen. len fan de
resultaten fan it charter is dat de opjefteried no in selde oandiel manlju en
froulju hat.
De provinsje wurket oan it oanbieden fan trainings foar meiwurkers om it
foaroardieljen yn it proses fan it oanluken fan personiel te ferminderjen.

6. Maatregels en doelstellings: tsjin genderrelatearre geweld,
derUnder seksuele yntimidaasje.

By provinsje Fryslan stribje wy nei in organisaasje dy't fOneminteel op basis fan
respekt fan wjerskanten tusken al har meiwurkers funksjonearret. Gender
relatearre of wat foar oar geweld ek wurdt yn is organisaasje net tolerearre.
Der binne struktueren opset om dat probleem oan te pakken, derOnder:
•
•
•
•
•
•

Belied oangeande yntegriteit en feilich wurkje;
Betrouwenspersoanen;
In eksterne maatskiplik wurker;
In eksterne organisaasje foar Ondersyk by fernnoedens fan
wangedrach;
It personiel moat in ferklearring oangeande gedrach oerlizze kinne;
en
In bedriuwsdokter.
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Foarriedige planning foar oanpaste fersy : 2024

