
 

Brussel, 17 oktober 2022 
  
De stad Brussel sluit zich aan bij CEASE, het netwerk van werkgevers zet 
zich in voor de strijd tegen huiselijk geweld  

 
Een op de drie vrouwen in Europa heeft al te maken gehad met 
fysiek of seksueel geweld, meestal van een partner of ex-partner. 
Dit betekent dat elke werkgever contact heeft gehad, heeft of zal 
hebben met een werknemer die op het werk of in de privésfeer 
al met gendergerelateerd geweld is geconfronteerd. Nu 
werkende mensen een derde van hun tijd op het werk 
doorbrengen, bevinden werkgevers zich in een strategische 
positie om een zorgzame omgeving te creëren die de stilte rond 
deze onwaardige plaag doorbreekt.   

 
Huiselijk geweld is niet alleen fysiek of seksueel, het kan ook ander vormen aannemen: 
psychologisch, administratief, cybergeweld, enz. en het kan het arbeidsvermogen van het 
slachtoffer beïnvloeden.  

Voor Faouzia Hariche, Schepen van Human Resources van de Stad Brussel ; “ Als werkgever 
hebben we een maatschappelijke rol: we moeten een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat 
om de arbeidsomstandigheden van onze agenten. Het actieplan voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen weerspiegelt de engagementen en acties die verbonden zijn aan dit 
charter. Huiselijk geweld stopt niet bij de deur van het huis, is het daarom essentieel om een 
serene en harmonieuze omgeving te bieden waar werknemers zich zelfverzekerd kunnen 
voelen, hun moeilijkheden kunnen naast zich neerleggen en steun kunnen krijgen”.  

Het CEASE-netwerk wil een Europees netwerk van private en publieke werkgevers creëren 
die zich inzetten tegen huiselijk geweld en samen een opleidingsmodule over dit onderwerp 
opzetten voor managers en HR.  
 
In het verlengde van haar actieplan voor gendergelijkheid treedt de Stad Brussel officieel toe 
tot CEASE op maandag 17 oktober. Zij verbindt zich er dus toe dit geweld te begrijpen, het 
personeel te sensibiliseren, een egalitaire cultuur te garanderen, een welwillende omgeving 
te bevorderen, zo nodig door te verwijzen naar gespecialiseerde verenigingen, een netwerk 
van actoren uit te bouwen en de uitvoering van de acties die ter zake worden ondernomen, 
te monitoren.  

Voor  Lydia Mutyebele, schepen van gelijke kansen « De cijfers met betrekking tot geweld 
tegen vrouwen thuis blijven behoorlijk alarmerend, ondanks het feit dat dit fenomeen 
moeilijk waar te nemen is omdat het vaak in de privacy van het huis plaatsvindt. Het aantal 
femiciden dat elk jaar wordt bevestigd, spreekt voor zich … De specifieke opleidingen van 
agenten zullen worden ontwikkeld om een gunstig ruimte te creëren en dit bovenop de 
maatregelen die we al op verschillende niveaus hebben ingevoerd” 
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