UITNODIGING

Voorzittersoverleg │dinsdag 24 maart 2020

De impact van de digitale samenleving op de positie van vrouwen
Graag nodigen we u uit voor het voorzittersoverleg van de NVR op dinsdag 24 maart. Met
dank aan onze lidorganisatie FNV Vrouw is deze bijeenkomst centraal in Utrecht, bij FNV
Vakbondshuis. In het programma natuurlijk ruimte om te netwerken met elkaar en Mirella
Visser, auteur De Zijderoute naar de Top en strategisch adviseur bij de NVR, geeft een lezing
over de digitale (r)evolutie en de positie van vrouwen.
Technologie verandert onze samenleving fundamenteel. Er ontstaan nieuwe verdienmodellen,
nieuwe manieren van communiceren en werken, en nieuwe sectoren op de arbeidsmarkt.
Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen op de positie van vrouwen? Kan technologie
helpen om de huidige achterstanden (zoals op het gebied van beloning, pensioen,
besluitvorming) weg te werken of zal technologie deze juist versterken? Welke rol kan uw
organisatie – en de NVR hierin spelen?
Met aandacht voor:


Digitale vaardigheden in het dagelijks leven: van belasting tot online shoppen.



Arbeidsmarkt: functie-eisen veranderen, nieuwe sectoren sectoren ontstaan



Genderdatakloof: vrouwen worden niet gemeten, niet meegerekend of niet gehoord

Praktische informatie
Locatie: FNV, Hertogswetering 159, Utrecht
Tijd: 17.30 – 20.00 uur
Meld u hier aan en neem een introducé mee! >>
Graag horen we ook of u om 17.30 een maaltijd mee eet, en eventuele dieetwensen.

PROGRAMMA

17.15

Inloop in het bedrijfsrestaurant (begane grond)

17.30 - 18.00 uur :

Maaltijd in bedrijfsrestaurant

18.00 – 18.20 uur:

Welkom door Nenita La Rose, voorzitter NVR
Met een update over de actuele ontwikkelingen

18.20 – 18.50 uur:

Lezing door Mirella Visser
auteur De Zijderoute naar de Top en strategisch adviseur NVR

18.50 – 19.05 uur

Q&A over de lezing

KOFFIE/THEE PAUZE
19.20 – 19.50

Interactief deel over digitalisering en vrouwen

19.50 - 20.00

Plenaire terugkoppeling

20.00

Afsluiting

ZET IN UW AGENDA!
ALV 2020

ZATERDAG 16 MEI en ZATERDAG 21 NOVEMBER 2020

