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Bijlage figuren

Arbeid
Aandeel vrouwen dat werkt

Aandeel vrouwen dat deeltijd werkt
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% vrouwen dat in deeltijd werkt
% mannen dat in deeltijd werkt
OESO gemiddelde vrouwen
OESO gemiddelde mannen

Zweden

Voor de internationale vergelijking met andere landen zijn deze cijfers gebaseerd op een
werkweek van 30 uur. Bij een werkweek van 36 uur of meer, is het aandeel vrouwen in
Nederland dat deeltijd werkt rond 71% (Emancipatiemonitor, 2018).
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Arbeidsparticipatie
Gewerkte uren van vrouwen

Vanaf 28 uur
20 tot 28 uur
Minder dan 20 uur

(Emancipatiemonitor, 2018)

Gelijk loon
Loonverschillen M/V
2014

2016

20%

19%

10%
7%

Bedrijfsleven

7%

5%

Bedrijfsleven

Overheid
ongecorrigeerd

8%
5%

Overheid

gecorrigeerd

Gecorrigeerde loonkloof: als mannen en vrouwen dezelfde achtergrondkenmerken hebben.
Het gaat om kenmerken zoals type werk, sector, deeltijdwerk.
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(CBS, 2018)

Financiële onafhankelijkheid
Financiële en economische onafhankelijkheid
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Topvrouwen
Aandeel vrouwen in topposities
All male boards

Aandeel vrouwen in m/v samenstelling
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12,4%

18,4%

+7,2 %
+2,8%

(Nederlandse Female Board Index 2018)

Kwetsbare groepen
Depressieve klachten
biseksuele personen

Discriminatie van en geweld tegen transgender personen
40%

2018
18%

van de transgender
personen ervaart
discriminatie op
de werkvloer en
tijdens het zoeken
naar werk.

8%

Transgender personen zijn
tot

keer vaker slachtoﬀer van
geweld.

Heteroseksuelen Biseksuele personen
(LHBT-monitor SCP, 2018)

(LHBT-monitor SCP, 2018)

(TNN, 2018)

Lokale aanpak
Sociale acceptatie
97%

29%

van de Nederlandse
bevolking vindt dat
homoseksuele
mannen en lesbische
vrouwen hun leven
mogen inrichten
zoals zij dat willen.

van de Nederlandse
bevolking vindt het
aanstootgevend als
twee mannen elkaar
zoenen op straat.

(LHBT-monitor SCP, 2018)
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Gendergerelateerd geweld
Gendergerelateerd geweld
Geweld vindt vaak plaats achter de voordeur:

76 000 vrouwen
13 000 mannen

geeft aan structureel slachtoﬀer te zijn
geweest van geweld door een (ex) partner in
een periode van vijf jaar.

45% van de vrouwen heeft sinds haar 15e ooit te maken gehad met
fysiek en/of seksueel geweld
Eén op de tien vrouwen is verkracht
(FRA, 2014)

(WODC, 2019)

Gelijke behandeling
Gelijke behandeling: AI en gender
Uit recente berichten komt naar voren dat als je een zelﬂerend algoritme vraagt wie moet worden uitgenodigd op
sollicitatiegesprek, er bijna geen vrouwen uitgenodigd
worden. Een voorbeeld hiervan is Amazon, die in 2018 een
experiment met een nieuwe sollicitatietool stopzette
nadat het systeem bleek te hebben geleerd dat mannen
de voorkeur zouden moeten krijgen.

5

Media
Media
Aandeel vrouwen per 'vorm van deskundigheid'

Verhouding mannen en vrouwen Nederlandse non-ﬁctie TV

51,6%
Vrouw

36,6%
63,4%

Man

22,1%
“Gewone burger”

“Deskundige”

(Commissariaat voor de Media, 2019)

Onderwijs
Onderwijs
Percentages meisjes die in 2018/2019
voor een N-proﬁel kozen

Aandeel vrouwen en mannen
primair onderwijs

HAVO 39%
VWO 43%

Vrouwen in technische beroepen

Man

15%

85%

13,2%
(VHTO, 2019)

Vrouw

(CBS, 2018)
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