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De Europese Commissie hecht veel waarde aan gendergelijkheid en heeft maatregelen genomen om dit te
bevorderen. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, heeft zich ten doel gesteld om
van de EU een gendergelijke unie te maken. In de gendergelijkheidsstrategie 2020-2025 van de Europese
Commissie wordt een intergrale benadering toegepast, met het breed oppakken van gender binnen
Europees beleid. Een van de maatregelen is de eis dat organisaties die Horizon Europe financiering
aanvragen, een openbaar gendergelijkheidsplan hebben.

provinsje fryslan
provincie fryslan

Provincie Fryslân zet zich in voor een diverse en gendergelijke organisatie. Deze inzet en toewijding is
geworteld in artikel één van de Nederlandse grondwet, dat is weergegeven in de ingang van het
provinciehuis van Provincie Fryslân.
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De volledige organisatie bestaat voor 53% uit mannen en 47% uit vrouwen. Het
algemeen management bestaat voor 67% uit mannen en voor 33% uit vrouwen.
Provincie Fryslan streeft ernaar de genderbalans van het management
evenwichtiger te maken

5. Gendergelijkheid bij werving en loopbaanontwikkeling

Medewerkers van Provincie Fryslan hebben inspraak op het beleid in de
provincie, daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie vrij is van
gendervooroordelen.
In 2010 is een charter, Talent naar de Top, ondertekend om het aandeel
vrouwen in leidinggevende posities te bevorderen binnen Provincie Fryslan.
Een van de resultaten van het charter is dat de opgaveraad nu een gelijk
aandeel mannen en vrouwen heeft.
De provincie werkt aan het aanbieden van trainingen voor medewerkers om
vooroordelen in het wervingsproces te verminderen.

6. Maatregelen en doelstellingen: tegen gendergerelateerd geweld,
waaronder seksuele intimidatie.

Bij Provincie Fryslan streven we naar een organisatie die fundamenteel
opereert op basis van wederzijds respect tussen al haar medewerkers.
Gendergerelateerd of enig ander geweld wordt niet getolereerd binnen onze
organisatie. Er zijn structuren opgezet om dit probleem aan te pakken,
waaronder:
•
•
•
•
•
•

Beleid rondom integriteit en veilig werken;
Vertrouwenspersonen;
Een externe maatschappelijk werker;
Een externe organisatie voor onderzoek bij vermoedens van
wangedrag;
Het personeel moet een verklaring omtrent gedrag kunnen
overleggen; en
Een bedrijfsarts.
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