
 APERIO 

 
Naam – goede praktijk:  
Steun voor evenredige kansen op de werkplek 
 

 
 
Organisatie 
  

APERIO – Gezonde ouderschapsorganisatie 
  

Beschrijving 
De organisatie APERIO ondersteunt met zijn activiteiten het aantal werkplekken en de 
gelijke kansen voor kansarme vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. 
De grote kracht van de APERIO activiteiten is de directe betrokkenheid van veel 
werkgevers in projectactiviteiten. Er zijn vaak grote en bekende werkgevers, die de 
activiteiten omtrent impact en promotie ondersteunen. 

Binnen de organisaties die het project kent richt men zich vooral op human resource 
managers en de werknemers met mogelijke leidinggevende posities (zowel mannen als 
vrouwen). 
  
APERIO biedt de volgende diensten aan om gelijkheid op de werkvloer te verbeteren: 
  

 Training voor HR-managers (vrouwen en mannen), afgestemd op de behoeften 
van de onderneming 

 Een eenvoudige zelfevaluatie - online tool/test voor gelijke kansen in bedrijven 
 Implementatie van een gender-audit uitgevoerd door een team van professioneel 

opgeleide mannelijke en vrouwelijke experts. De output van deze activiteit is een 
voorstel tot een positieve wijziging van de onderneming. 

 Creëren van verbeterde gelijkheid in bedrijven 
 Informatie service en deskundig advies 

  

Tegelijkertijd de adviseurs geven informatie en specifieke adviezen (in human resources 
en rechten) voor vrouwen en mannen over hun rechten en kansen op de arbeidsmarkt 
met betrekking tot de gelijkheid in de maatschappij. Dit is een online gebaseerd 
adviescentrum. 
 
  

Doel:  
Toename van het aantal werkgevers die de beginselen van gelijke rechten van mannen 
en vrouwen begrijpen en uitvoeren. Ondersteuning van kansarmen op de arbeidsmarkt.  

 
Begrippen en definities:  
Geslacht, gelijke rechten, gelijke kansten, werkgever 
  

Methode:   
   De volgende methodes/procedures zijn geimplementeerd:  
  

 Geïmplementeerde gendergelijkheid audit gemaakt met de hulp van professionele 
adviseurs (vrouwen en mannen) 

 Uitgevoerde opleidingen in bedrijven over het thema "Bijdrage van gelijke kansen 
voor promotie op het werk" 

 Ontwikkeling van een speciale sectie van de website van de 
werkgeversorganisaties (www.aperio.cz) 

 Geïmplementeerde workshops over de uitwisseling van ervaringen tussen 



bedrijven, die wel/geen ervaring hebben met de toepassing van gendergelijkheid 
op de werkvloer 

 Antwoorden op vragen in een internet-adviescentrum voor kansarmen 
 Een informatieboekje voor ouders 

 
 
Gerelateerde documenten/websites:  
www.aperio.cz  

http://www.aperio.cz/test-rp/index.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APERIO WEBSITE 

 

Het ondersteunen van gelijke kansen op de werkvloer 
 
Projecten door de organisatie Aperio (www.aperio.cz) 
 
De organisatie APERIO ondersteunt door zijn activiteiten het aantal werkplekken met 
gelijke kansen voor kansarme vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. 
 
De grote kracht van het APERIO’s activiteiten is de directe betrokkenheid van veel 
werkgevers in projectactiviteiten. Er zijn vaak grote en bekende werkgevers, die 
activiteiten ondersteunen voor wat betreft impact en promotie. 
 
De organisaties van dit project richt zich vooral op human resource managers en de 
werknemers met leidinggevende posities (zowel mannen als vrouwen). 
 
APERIO biedt de volgende diensten aan om gelijkheid op de werkvloer te verbeteren: 
 

 Training voor HR-managers (vrouwen en mannen), afgestemd op de behoeften 
van de onderneming 

 Een eenvoudige zelfevaluatie - online tool/test voor gelijke kansen in bedrijven 
 Implementatie van een gender-audit uitgevoerd door een team van professioneel 

opgeleide mannelijke en vrouwelijke experts. De output van deze activiteit is een 
voorstel tot een positieve wijziging van de onderneming. 

 Creëren van verbeterde gelijkheid in bedrijven 
 Informatie service en deskundig advies 

 

http://www.aperio.cz/
http://www.aperio.cz/test-rp/index.htm

