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OPDRACHT VAN DE HOGE RAAD VOOR DE 
WERKGELEGENHEID 

 

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, die werd opgericht op 22 december 1995, verstrekt 
informatie en advies aan de federale regering, en meer bepaald aan de minister van werk, de 
voorzitter van de Raad. De missie van de Raad bestaat erin het werkgelegenheidsbeleid op te volgen 
en de voorstellen te onderzoeken ter bevordering van de banencreatie. In dat verband voert hij 
onafhankelijke, beargumenteerde en vernieuwende analyses uit over de vroegere en huidige staat 
van de arbeidsmarkt, alsook over de toekomstige behoeften, teneinde de werking ervan te 
optimaliseren. De werkzaamheden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid passen ook in het 
bredere kader van het werkgelegenheidsbeleid van de Europese Unie, meer bepaald wat betreft 
de richtsnoeren voor de werkgelegenheid en de aanbevelingen van de Raad van de Europese unie. 

De Raad formuleert, in de mate van het mogelijke, concrete en realiseerbare aanbevelingen op 
maat ter bevordering van de werkgelegenheid, rekening houdend met het algemeen belang en met 
de specifieke kenmerken van de regionale arbeidsmarkten. Op die manier is hij in staat een 
wezenlijke bijdrage te leveren aan de beleidsmakers op het vlak van de modernisering van de 
organisatie van de arbeidsmarkt en haar vermogen om te beantwoorden aan de uitdagingen van 
de mondialisering, de nieuwe technologieën, sociaaleconomische veranderingen en structurele en 
institutionele hervormingen. 

De Raad is samengesteld uit arbeidsmarktdeskundigen uit de academische wereld, 
overheidsinstellingen, de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en de private sector. De 
leden worden benoemd op persoonlijke titel, op grond van hun deskundigheid en ervaring op het 
vlak van werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, en ze vertegenwoordigen dus niet de instellingen 
die hen hebben aangesteld. Elf leden worden benoemd op voordracht van de federale minister van 
Werk en tien leden worden aangesteld door de regeringen van de gewesten en van de Duitstalige 
Gemeenschap: drie leden worden aangesteld door de Vlaamse regering, drie door de Waalse 
gewestregering, drie door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een lid wordt 
aangesteld door de regering van de Duitstalige Gemeenschap. Door deze samenstelling vormt de 
Raad een uniek platform voor dialoog en uitwisseling van ideeën tussen het federale niveau en de 
gewesten en gemeenschappen. 
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SYNTHESE EN AANBEVELINGEN 

 

België streeft tegen 2030 een ambitieuze dubbele doelstelling na: de werkgelegenheidsgraad 
optrekken tot 80 % voor de bevolking van 20 tot 64 jaar en het verschil in werkgelegenheidsgraad 
tussen vrouwen en mannen met de helft terugdringen. In 2021 bedroeg de werkgelegenheidsgraad 
71 %. Het komt er dus op aan die met 9 procentpunt te verhogen, wat neerkomt op 566 000 extra 
banen tegen 2030. Om het verschil in werkgelegenheidsgraad tussen vrouwen en mannen tegen 
2030 met de helft te verlagen in het kader van het actieplan voor de Europese pijler van sociale 
rechten, moet dat verschil tussen 2021 en 2030 van 8 tot 4 procentpunt worden teruggebracht1. 
Om de werkgelegenheidsgraad van vrouwen in 2030 op de doelstelling van 78 % te brengen, 
moeten ze 343 000 extra banen innemen. In dat opzicht beschikken alle gewesten, in verschillende 
mate, nog over een progressiemarge om hieraan bij te dragen. 

Een verhoogde arbeidsmarktparticipatie van vrouwen biedt perspectief tegen de achtergrond van 
de vergrijzende bevolking. Het laat toe om ten minste gedeeltelijk te antwoorden op de structurele 
aanwervingsproblemen, de potentiële groei van de economie te verhogen en positief bij te dragen 
tot de financiering van de sociale zekerheid2.  

Gaan werken is ook een bron van emancipatie en persoonlijke ontwikkeling die de weg vrijmaakt 
voor meer financiële onafhankelijkheid van vrouwen en een billijker verdeling van bezoldigde en 
onbezoldigde arbeid over mannen en vrouwen. 

De werkgelegenheidsgraad van vrouwen vertoont een reeds lang ingezette spectaculaire toename, 
van 50 % in het midden van de jaren negentig tot 67 % in 2021. Tijdens diezelfde periode bleef de 
werkgelegenheidsgraad van mannen stabiel op iets minder dan 75 %. Dit resulteerde in een sterke 
daling van het genderverschil in werkgelegenheidsgraad, van 24 procentpunt in 1995 tot 
8 procentpunt in 2021. 

Vanuit een Europees perspectief lijkt dat verschil relatief klein: in de EU was het gemiddeld 
11 procentpunt in 2021. Dat betere resultaat in België is echter niet zozeer toe te schrijven aan een 
sterkere groei van de werkgelegenheid van vrouwen maar eerder aan de stagnatie van de 
mannelijke werkgelegenheidsgraad in België, terwijl deze toenam in de EU.  

Wanneer enkel wordt vergeleken met de meestal door de HRW gebruikte referentielanden, 
namelijk de buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) en de noordse landen (Denemarken, 
Finland en Zweden), dan scoort België veel minder goed, en gaat het enkel Nederland vooraf. In 
Finland is het genderverschil het kleinst, met 2 procentpunt, gelet op de werkgelegenheidsgraad 
van 78 % voor de mannen en 76 % voor de vrouwen. Voor de geanalyseerde landen ligt de 
werkgelegenheidsgraad van mannen het laagst in België, namelijk ongeveer 10 procentpunt onder 
de beste cijfers, die in Nederland en in Zweden worden opgetekend. Dit geldt eveneens voor de 
werkgelegenheidsgraad van vrouwen. Een discussie die vooral gericht is op de genderverschillen 
kan verhullen dat er in België, zowel voor mannen als voor vrouwen, nog veel ruimte bestaat om 
de werkgelegenheidsgraad te verhogen. In Nederland, bijvoorbeeld, is het genderverschil iets 
groter dan in België (0,5 procentpunt hoger) maar ligt de werkgelegenheidsgraad van mannen en 
van vrouwen 11 procentpunt hoger dan in ons land, onder meer omdat deeltijdwerk in Nederland 
zeer sterk ontwikkeld is.  

Achter de resultaten voor België gaan sterk uiteenlopende genderverschillen in de gewesten schuil. 
In Brussel is deze kloof het duidelijkst, vooral door de lage werkgelegenheidsgraad van vrouwen. 

 
1 HRW (2021), Europese pijler van sociale rechten: advies over nationale doelstellingen voor België. 
2 Het verslag verdiept zich in de genderverschillen tussen mannen en vrouwen; de andere genderdimensies werden 

niet behandeld, bij gebrek aan beschikbare gegevens. 

https://hrw.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/2022_03_advies_hrw_targets_be_2030_volledige_update.pdf
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Dit resultaat is deels toe te schrijven aan de sociaal-demografische structuur van Brussel, die 
aanzienlijk verschilt van deze in de andere twee gewesten. Vlaanderen boekt de beste resultaten, 
zowel voor het verschil in werkgelegenheidsgraad als voor de werkgelegenheid van mannen en 
vrouwen. In feite is de werkgelegenheidsgraad van de vrouwen in Vlaanderen zelfs lichtjes hoger 
dan die van de mannen in de andere twee gewesten. 

De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een zeer uitgesproken genderspecialisatie. Hoewel 
vrouwen een steeds belangrijkere plaats innemen op de arbeidsmarkt, vinden we hen doorgaans 
in andere functies en bedrijfstakken of op een verschillend hiërarchisch niveau van de organisatie 
terug als de mannen. Vrouwen specialiseren zich in de diensten aan personen, de gezondheidszorg 
en het onderwijs, terwijl mannen vaker werken in de industrie, de bouwnijverheid, het vervoer of 
de informatica. Die resultaten weerspiegelen de voorheen gemaakte keuze van de studierichting. 
We komen er hieronder op terug. 

Vrouwen werken bovendien minder bezoldigde uren dan mannen. Dat verschil in arbeidsvolume 
neemt nauwelijks af. Wanneer de aan onbezoldigde activiteiten bestede tijd mee in aanmerking 
wordt genomen, ligt het totale arbeidsvolume van vrouwen hoger dan dat van mannen. 

Het verschil in bezoldigde arbeidsduur vloeit voort uit het intensieve gebruik van deeltijdarbeid 
door vrouwen: 4 op de 5 deeltijdwerkers zijn vrouwen. Het percentage deeltijdwerkers nam tussen 
het begin van de jaren negentig en 2012 fors toe, van 12 % tot 25 %. Vervolgens liep het licht terug 
tot 23 % in 2021. Deze daling was vooral toe te schrijven aan de vrouwen, ongeacht hun 
scholingsniveau. Bij de mannen gaat het aandeel van de deeltijdwerkers verder omhoog, maar het 
blijft ruimschoots lager dan dat van de vrouwen (10 %, tegen 39 % in 2021). 

Vaak vormt deeltijds werken een oplossing om werk en gezinsverantwoordelijkheden te 
combineren, met name wanneer er kinderen zijn, die nog vooral ten laste van vrouwen zijn. 
Deeltijds werken is ook een manier om zich te schikken in de arbeidsomstandigheden (lastig werk, 
veel onderweg) die eigen zijn aan bepaalde beroepen, zoals blijkt uit een studie van Idea Consult 
over dienstencheques. 

Deeltijdarbeid is trouwens niet altijd een ‘eigen keuze’. Ondanks hun wens om voltijds te werken, 
hebben sommige werknemers enkel een deeltijdse baan gevonden. Het percentage onvrijwillige 
deeltijdwerkers is gelijk voor vrouwen en mannen, met ongeveer een vijfde van de deeltijdwerkers. 
In absolute aantallen betekent dit 200 000 vrouwen en 50 000 mannen die voltijds zouden willen 
werken. Onvrijwillige deeltijdarbeid komt vaker voor in bepaalde hoofdzakelijk vrouwelijke 
bedrijfstakken, zoals de schoonmaak of de detailhandel, waar sommige banen enkel op deeltijdse 
basis worden aangeboden. 

Voor de werkloosheid zijn de verschillen volledig weggewerkt. Het aantal vrouwen die werk 
zoeken, ligt nu lager dan het aantal mannen, met respectievelijk 142 000 en 183 000 personen in 
2021. Dit verhult een groot onbenut werkpotentieel bij de vrouwelijke bevolking. Immers, als de 
analyse wordt uitgebreid tot de arbeidsreserve in ruime zin, dan loopt het aantal vrouwen fors op. 
Deze groep omvat een deel van de werkenden die echter als onderbenut worden beschouwd omdat 
ze minder uren werken dan ze bereid zijn te doen. Daartoe behoren 135 000 vrouwen en 64 000 
mannen. Een deel van de inactieve bevolking is ook in die verruimde arbeidsreserve opgenomen. 
Het gaat om personen die een baan zoeken maar op korte termijn onbeschikbaar zijn of om 
personen die beschikbaar zijn maar niet actief op zoek zijn naar werk (81 000 vrouwen en 84 000 
mannen). 

Ondanks een sterke afname van hun inactiviteitsgraad tijdens de afgelopen decennia, is een 
derde van de vrouwen op arbeidsleeftijd inactief, tegen een vierde van de mannen. In de 
leeftijdsgroep van 25 tot 64 jaar waren er in 2021 800 000 vrouwen inactief, tegenover 520 000 
mannen. Terwijl een vierde van de inactieve vrouwen langgeschoold is, geldt dat voor een vijfde 
van de mannen. Voor beide geslachten zijn vier op de tien inactieven middengeschoold. In België 
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liggen zowel de inactiviteitsgraad van de mannen als die van de vrouwen boven het Europese 
gemiddelde. 

Hoe zijn de genderverschillen te verklaren en hoe komen ze tot uiting? 

Uit de multivariate analyse in dit verslag blijkt dat de genderverschillen inzake werkgelegenheid en 
arbeidsmarktparticipatie niet zo eenvoudig te verklaren zijn aan de hand van verschillen in 
variabelen als gewest, leeftijd, scholingsniveau, studierichting, gezinssituatie en aanwezigheid van 
kinderen. Voor sommige deelgroepen van de bevolking worden evenwel hoger dan gemiddelde 
verschillen vastgesteld. Zo zijn de verschillen in werkgelegenheids- en participatiegraad tussen 
mannen en vrouwen groter voor personen van niet-Europese afkomst, kortgeschoolden of 
personen die als koppel samenwonen, met name als ze kinderen hebben. 
 
Voor personen van buitenlandse origine komen de genderverschillen ruim boven het gemiddelde 
uit. Een groot deel van de vrouwen van niet-Europese afkomst zijn eenvoudigweg niet op de 
arbeidsmarkt aanwezig. Volgens het HRW-verslag van 2018 kunnen de culturele invloed, de geringe 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen in de landen van herkomst, de samenstelling van het gezin, 
maar ook ontoereikende werkgelegenheidsstimuli die situatie verklaren3. 

Ongeacht de studierichting, is het scholingsniveau een fundamenteel criterium voor een 
inschakeling op de arbeidsmarkt. In dat verband is het genderverschil de laatste jaren grondig 
gewijzigd. Tegenwoordig zijn vrouwen vaker langgeschoold (47 % van de vrouwen tussen 25 en 64 
jaar beschikt over een diploma van het hoger onderwijs, tegen 38 % van de mannen). Dat geeft hun 
een voordeel ten opzichte van mannen bij hun introductie op de arbeidsmarkt. Dat voordeel 
verdwijnt daarna, meestal na de geboorte van een eerste kind. Dat lijkt het gevolg van hardnekkige 
sociale normen en de beslissingen die partners nemen op het ogenblik dat ze een gezin starten en 
beginnen te zorgen voor hun kinderen. De achterstand als gevolg daarvan is persistent: hij wordt 
niet meer ingehaald in het vervolg van de carrière. 

Voor middengeschoolde en nog meer voor kortgeschoolde vrouwen zijn de genderverschillen in 
zowel werkgelegenheids- als participatiegraad veel groter. Naast impliciete sociale normen 
kunnen ook financiële afwegingen op gezinsniveau hierbij een rol spelen omwille van potentiële 
inactiviteits- en werkloosheidsvallen (zie HRW 20204). 

Samenwonen als koppel met kinderen doet de genderverschillen nog toenemen. Een groot deel 
van de literatuur beschouwt het ouderschap als een bepalend element. Bij de geboorte van een 
kind zijn het de vrouwen, meer dan de mannen, die de last van de vereiste aanpassingen dragen 
om hun beroeps- en gezinsverantwoordelijkheden te combineren. Ze zullen bijvoorbeeld vaker hun 
loopbaan onderbreken, hun werktijd verminderen of zich richten op functies die meer flexibiliteit 
bieden of waarin ze dichter bij hun woonplaats kunnen werken. Over het algemeen zullen ze door 
die beslissingen terechtkomen in banen die minder loopbaankansen bieden en/of minder loon 
opleveren.  

Voor de werknemers die aan het hoofd staan van een eenoudergezin, zijn de problemen om werk 
en kinderen te combineren nog zwaarder en het risico op bestaansonzekerheid nog groter. Het 
aantal eenoudergezinnen neemt onafgebroken toe. In het begin van de jaren negentig waren er 
320 000. In 2021 was hun aantal opgelopen tot bijna 500 000, dat is één gezin op tien. In 80 % van 
de gevallen stond een vrouw aan het hoofd van dat gezin. Om tegemoet te komen aan hun 
gezinsverantwoordelijkheden zoeken alleenstaande ouders meer flexibiliteit. Ze zijn derhalve vaak 
verplicht om zich te beperken tot minder veeleisende jobs, en in het bijzonder deeltijds werk, 
waardoor hun inkomen lager is dan gemiddeld. Het aandeel eenoudergezinnen met een risico op 

 
3 HRW (2018), Immigranten geboren buiten de EU op de Belgische arbeidsmarkt. 

4 HRW (2020), Welke positie hebben de laaggeschoolden op de arbeidsmarkt in België?. 

https://hrw.belgie.be/nl/home/verslagen-adviezen/alle-verslagen/verslagen-2018/immigranten-geboren-buiten-de-eu-op-de-belgische-arbeidsmarkt-oktober-2018
https://hrw.belgie.be/nl/home/verslagen-adviezen/alle-verslagen/verslagen-2020/welke-positie-hebben-de-laaggeschoolden-op-de-arbeidsmarkt-belgie
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armoede is drie keer groter dan dat van koppels met kinderen. Bovendien heeft deze 
kwetsbaarheid een impact op de gezondheid van de gezinsleden. De combinatie van beide rollen 
van de ouder en de grotere financiële kwetsbaarheid zorgt voor spanningen en vermoeidheid die 
ook een impact hebben op het welzijn van de kinderen. 

Sommigen verklaren de genderverschillen door andere voorkeuren of al dan niet vermeende 
persoonlijke eigenschappen van mannen en vrouwen: vrouwen zouden bijvoorbeeld meer 
zorgtalenten hebben en een voorkeur hebben voor huishoudelijke taken, terwijl mannen beter 
geschikt zouden zijn om te onderhandelen en meer competitiegeest aan de dag zouden leggen. Een 
studie over het arbeidsaanbod van homoseksuele koppels leidt hierover tot een interessante 
vaststelling. Ze toont aan dat mannelijke koppels aanzienlijk meer betaalde uren werken dan 
vrouwelijke homoseksuele koppels, zonder dat er een significant verschil is tussen de partners.  

Uit de literatuur blijkt dat sociale normen een belangrijke rol spelen in de opbouw van die 
gedragspatronen. Die vaak onbewuste en grotendeels door de maatschappij aanvaarde normen 
oefenen al vanaf zeer jonge leeftijd een levenslange invloed uit. Zo blijft het idee vaak dat een 
vrouw haar kinderen moet verzorgen en opvoeden. De mannen worden dan weer aangemoedigd 
te werken en in de materiële behoeften van hun gezin te voorzien. De tijdsverdeling tussen mannen 
en vrouwen voor bezoldigde en onbezoldigde arbeid weerspiegelt duidelijk de stabiliteit van de 
traditionele rollen in een koppel. Recentelijk hebben de gezondheidscrisis en de lockdown het 
voortbestaan van die rollen in de organisatie van de huishoudens duidelijk gemaakt. Normen en 
genderstereotypen vervullen een belangrijke rol in de beslissingen over het gezin, vaak ten koste 
van de loopbaan van de moeders. 

Discriminatie op basis van het geslacht kan ook de genderverschillen in de hand werken. Hoewel er 
in België weinig discriminatie ten opzichte van vrouwen wordt geregistreerd, blijven ze onderhevig 
aan discriminatie in verband met moederschap en bevalling. In 2020 was dit de op een na meest 
aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen IGVM gemelde reden voor 
discriminatie. Er bestaat een verticale segregatie in bepaalde bedrijfstakken of voor sommige 
betrekkingen: vrouwen bereiken in mindere mate de hoogste rangen van de hiërarchie (glazen 
plafond) en krijgen minder snel promotie (sticky floor). Discriminatie kan ook moeilijker te 
beoordelen aspecten betreffen, zoals het verkrijgen van niet-loongebonden voordelen. Die situatie 
kan leiden tot zichzelf vervullende vormen van discriminatie: omdat ze discriminatie verwachten, 
vermijden sommige vrouwen richtingen die hen in een door mannen gedomineerde omgeving 
zouden brengen. Volgens dezelfde logica kan dat soort gedrag verklaren waarom zo weinig 
mannelijke studenten richtingen als verpleegkunde of kinderopvang volgen. De veronderstelde of 
werkelijke arbeidsvoorwaarden, alsook de loonvoorwaarden, verminderen eveneens de 
aantrekkingskracht van die functies voor de mannen. Dat alles draagt bij tot de toename van de 
tekorten aan geschoold personeel, die bijzonder groot zijn in de meest gender-onevenwichtige 
bedrijfstakken. 

Gevolgen voor de individuen en de maatschappij 

De uiteenlopende beslissingen van mannen en vrouwen versterken het zelfuitsluitingsproces van 
vrouwen en hebben op diverse vlakken gevolgen voor de genderverschillen.  

Minder vrouwen oefenen leidende functies uit, zoals topmanager of ondernemer. Dat beperkt de 
voorbeeldrol die ze zouden kunnen vervullen voor jonge vrouwen. 

Het loonverschil tussen mannelijke en vrouwelijke loontrekkenden is een ander gevolg van die 
uiteenlopende beslissingen, hoewel dat de afgelopen decennia aanzienlijk is gedaald. Volgens het 
IGVM liep het verschil in brutojaarloon, wanneer de gegevens worden gecorrigeerd voor de 
verschillen in arbeidsvolume, terug van 10,4 % in 2015 tot 8,5 % in 2020. Aan de hand van een 
geharmoniseerde methodologie raamt Eurostat het verschil in bruto-uurloon op 5,3 % in 2020, wat 
België een plaats bij de beste Europese leerlingen oplevert.  
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Dat loonverschil varieert echter sterk naargelang van de kenmerken van de werknemers, zoals 
de leeftijd en het opleidingsniveau, maar ook volgens de kenmerken van de ondernemingen 
waarin ze werken, zoals de grootte of de bedrijfstak. Zo is het kleiner in de overheidssector dan in 
de private sector en bereikt het een hoogtepunt in de bedrijfstak financiële activiteiten en 
verzekeringen. In deze laatste bedrijfstak zijn vrouwen, die bijna de helft van het personeel 
uitmaken, ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Volgens het IGVM lijkt de sectorale 
en professionele specialisatie op de arbeidsmarkt de voornaamste oorzaak van het loonverschil. 
Ongeveer de helft ervan wordt niet verklaard door de in de literatuur gehanteerde waarneembare 
kenmerken. Dit statistisch residu betreft aspecten die niet meetbaar zijn met de beschikbare 
gegevens alsook bepaalde vormen van discriminatie die vrouwen benadelen.  

De gevolgen van de diverse genderverschillen stapelen zich in de loop van de carrière op en 
komen tot uiting in een lager pensioeninkomen. In België bedroeg het pensioenverschil 32 % in 
2019 (26 % in 2021). Verscheidene elementen liggen ten grondslag aan dat pensioenverschil in het 
nadeel van de vrouwen: ze hebben lagere lonen gedurende de loopbaan, een kortere loopbaan, 
meer loopbaanonderbrekingen, een hogere inactiviteitsgraad, enzovoort. De verschillen bij de 
toekenning van bovenwettelijke voordelen, zoals het aanvullend pensioen, versterken dat verschil 
nog. Daarbij moet worden beklemtoond dat het vandaag gemeten verschil een afspiegeling is van 
de arbeidsmarktvoorwaarden uit het verleden. Het terugschroeven van de genderverschillen, voor 
zowel arbeidsmarktparticipatie als loon, zou het pensioenverschil geleidelijk moeten laten krimpen. 

Ten slotte zijn er ook verschillen inzake welzijn merkbaar. Vrouwen en mannen lopen andere 
beroepsrisico’s. Mannen presteren regelmatiger lange werkdagen en krijgen vaker te maken met 
een fysiek gevaarlijke werkomgeving. Dit sluit niet uit dat er fysieke risico’s verbonden zijn aan 
bepaalde vrouwelijke beroepen, zoals verpleegster of verpleeghulp. Bovendien oefenen vrouwen 
vaker banen met een sterkere emotionele belasting uit en hebben ze frequenter te kampen met 
lage lonen. Ze worden ook regelmatiger geconfronteerd met geweld op het werk of met ongewenst 
seksueel gedrag. Doorgaans is er minder preventie in de zogeheten vrouwelijke bedrijfstakken. 
Naast hun bezoldigd werk verrichten vrouwen dikwijls ook de meeste huishoudelijke taken en 
gezinstaken. Zo is er sprake van een ‘dubbele werklast’. Om daaraan het hoofd te bieden, kunnen 
vrouwen uit een gunstiger milieu hun werktijd verminderen of voor bepaalde taken een beroep 
doen op een externe hulpverlener (een huishoudhulp bijvoorbeeld). Dat geldt minder voor 
kortgeschoolde vrouwen, die zelfs wanneer ze een baan hebben, over een lager inkomen 
beschikken. Ze worden geconfronteerd met werkoverlast (bezoldigde en onbezoldigde arbeid) en 
met de daaraan verbonden stress en vermoeidheid. Vrouwen geven trouwens vaker aan dan 
mannen dat ze gestresseerd, vermoeid of gedeprimeerd zijn. Dit verschil kan wel overschat zijn, 
aangezien mannen minder geneigd zijn om mentale gezondheidsproblemen te signaleren. 

De huidige hefbomen om de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te verhogen  

In België hebben de verschillende beleidsniveaus en de ondernemingen tal van maatregelen 
genomen om de combinatie van het gezinsleven met een baan te vergemakkelijken, en meer in het 
algemeen om discriminatie en de genderkloof te bestrijden. Hieronder zal echter blijken dat die ook 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor de loopbanen van vrouwen. 

Daartoe behoren onder meer maatregelen voor het onderwijs, zoals inspanningen om 
onderwijspersoneel te wijzen op de impact van genderstereotypen, of bewustmakingscampagnes 
gericht op jonge meisjes om hun belangstelling voor duaal leren en voor technische richtingen en 
STEM-richtingen te verhogen. 

Op de arbeidsmarkt is het opleggen van quota een controversiële maatregel. Hoewel deze de 
ongelijkheden helpen verminderen, blijft hun invloed bescheiden. De impact van een opgelegd 
quotum lijkt immers beperkt tot het bedoelde orgaan, zonder enig ‘uitstralingseffect’ naar andere 
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bedrijfsniveaus. Het is ook bewezen dat de via deze maatregel in dienst genomen personen als 
onterecht aangenomen en minder competent kunnen worden beschouwd.  

Bepaalde gezinsmaatregelen zijn erop gericht de combinatie van gezinsleven en werk te 
vergemakkelijken. Dat geldt bijvoorbeeld voor loopbaanonderbrekingen of thematische verloven. 
Die regelingen stellen moeders in staat aan het werk te blijven. Ze hebben echter ook negatieve 
effecten op de loopbanen doordat ze de opgebouwde beroepservaring en dus het loon 
verminderen. De keuze voor die regelingen wordt soms ook opgevat als een teken van een 
geringere betrokkenheid bij de arbeidsmarkt en een beperkter engagement tegenover de 
werkgever. Het zijn evenwel vooral de vrouwen die hun werktijd verminderen of al dan niet tijdelijk 
de arbeidsmarkt verlaten bij de geboorte van een kind. Het hoofdzakelijk vrouwelijk gebruik van dit 
soort instrumenten heeft dus de neiging de genderverschillen te versterken. 

Andere beleidsmaatregelen, zoals flexibele werktijdregelingen of telewerk, die toelaten om de 
verplaatsingstijd te verminderen en voor meer autonomie zorgen in het indelen van de werktijd, 
maken het mogelijk het gezins- en beroepsleven vlotter te combineren. Deze kunnen echter ook 
gepaard gaan met negatieve vooroordelen bij sommige werkgevers. Bovendien zouden vrouwen 
die daarvan gebruikmaken, meer beschikbaar kunnen lijken voor de huishoudelijke taken in het 
gezin, wat de onevenwichtige verdeling van de taken binnen het koppel kan versterken. 

Een kwaliteitsvol, toereikend en betaalbaar aanbod aan kinderopvangdiensten is 
ontegensprekelijk een bepalende maatregel om vrouwen in staat te stellen op de arbeidsmarkt 
te blijven. Investeringen in kinderopvang die voorziet in kwaliteitsvolle zorg en opvoeding van 
kinderen leveren de maatschappij een belangrijke return op, omdat ze de combinatie van werk en 
gezin vergemakkelijken en het arbeidsaanbod voor moeders vergroten, terwijl ze de potentiële 
negatieve effecten van het ouderschapsverlof vermijden. De kosten van de opvangdiensten blijven 
een rem op de werkgelegenheid voor wie een laag arbeidsinkomen heeft. Het is evenwel ook 
belangrijk dat de openingsuren aangepast zijn aan een voltijdse baan. Dit geldt niet alleen voor de 
kleuters. De lesroosters en de schoolvakanties bemoeilijken de combinatie van gezin en werk.  

Op basis van zijn analyse heeft de Raad de maatregelen onderzocht die ingevoerd zouden kunnen 
worden om de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen op te trekken en zo de genderverschillen 
te verkleinen. Aangezien het over een zeer heterogene groep gaat, zijn de aanbevelingen van 
multidimensionale aard. Die aanbevelingen slaan op de ontwikkeling van de sociale normen en het 
onderwijs, op het evenwicht tussen privé- en beroepsleven, op de specifieke behoeften van meer 
kwetsbare groepen en op de loopbaanontwikkeling en de lonen. 

De noodzakelijke ontwikkeling van de sociale en culturele normen 

In dit verslag wordt gewezen op de belangrijke vooruitgang inzake gendergelijkheid die op de 
arbeidsmarkt werd geboekt. Er bestaan tal van maatregelen om ongelijkheid te bestrijden en de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te stimuleren. Hoewel de beleidsmaatregelen de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen zeer sterk hebben doen toenemen, houden ze de 
genderverschillen mee in stand. Om die situatie te veranderen en die verschillen te verkleinen, is 
een ontwikkeling van de sociale normen over de rolverdeling in het gezin en op de arbeidsmarkt 
noodzakelijk. Dit verslag toont aan dat er nog vooruitgang mogelijk is, temeer omdat de 
maatschappij in haar etnische en culturele dimensies verandert.  

Vandaag nemen de vrouwen nog altijd de meeste huishoudelijke taken en de meeste zorg voor en 
opvoeding van de kinderen op zich. Om de sociale normen te doen veranderen, zijn concrete 
maatregelen nodig, zoals de invoering van een gedeeld ouderschapsverlof. In dat verband voldoet 
België aan het minimumkader dat wordt opgelegd door de Europese richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers van 20195, die de landen ertoe 

 
5 Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=ES
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verplicht een ouderschapsverlof van vier maanden voor elke ouder in te voeren, waarvan twee 
maanden niet overdraagbaar zijn.  

Campagnes om jonge meisjes bewust te maken van de gevolgen van hun studie- en beroepskeuzes 
in termen van werkgelegenheidskansen maar ook inkomen, inclusief bij het pensioen, zouden 
eveneens moeten bijdragen tot de emancipatie van de vrouwen.  

Aan werkgeverszijde zou een communicatie over de plaats van mannen en vrouwen, alsook de 
invoering van een diversiteitsbeleid dat erop gericht is de gendergelijkheid te verhogen, met name 
in de vandaag zeer gender-onevenwichtige branches, kunnen inspelen op het tekort aan 
arbeidskrachten. De technologische ontwikkeling zou die transitie moeten vergemakkelijken, onder 
meer door bepaalde functies minder zwaar te maken en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. 
Men moet er echter wel aandachtig voor blijven dat de digitalisering van beroepen een barrière 
kan vormen voor sommige sociale groepen. 

Onderwijs en beroepsopleiding 

Een reeks aanbevelingen heeft betrekking op het onderwijssysteem. Onderwijs is essentieel voor 
een geslaagde inschakeling op de arbeidsmarkt. De keuze van de studierichting is doorslaggevend 
voor de betrekking en de bedrijfstak van de toekomstige werknemer.  

Het is wenselijk dat schoolboeken geen genderstereotypen verspreiden, aangezien ze van cruciaal 
belang zijn voor de aanvaarding van diversiteit. Voorts is het zeer nuttig om kinderen, ouders en 
leerkrachten verder bewust te maken van gendergebonden vooroordelen inzake resultaten en 
studiekeuzes.  

Hoewel de toegang tot hoger onderwijs is gedemocratiseerd en vervrouwelijkt, blijft de keuze van 
de studierichtingen vandaag nog altijd zeer gendergebonden. Vrouwen kiezen veeleer voor 
onderwijs en gezondheidszorg, mannen voor de STEM-richtingen. Studenten zouden moeten 
worden aangemoedigd hun voorkeuren te volgen op basis van hun talenten en belangstelling, door 
geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen van de beroepen en de jobkansen die een 
studierichting biedt. Hun keuze zou niet beïnvloed moeten worden door genderstereotypen 
en -normen. Die studierichtingen bepalen vaak het verloop van de carrière. Momenteel leiden deze 
keuzes tot een zeer sterke specialisatie naar gender van de betrekkingen en de bedrijfstakken. Al 
te vaak bieden vrouwelijke beroepen en bedrijfstakken evenwel lage of gemiddelde lonen en weinig 
loopbaankansen, terwijl het omgekeerde geldt voor mannelijke beroepen en bedrijfstakken. 
Vrouwen zijn eveneens oververtegenwoordigd in de overheidssector (onderwijs en 
gezondheidszorg), terwijl mannen vaker in de private sector werken.  

Ook andere technische studierichtingen en STEM-richtingen dan de gezondheidszorg zouden beter 
al vanaf een zeer jonge leeftijd aan jonge meisjes als aantrekkelijk worden voorgesteld. Meisjes en 
vrouwen moeten tevens worden ondersteund en aangemoedigd om vervolgens in die domeinen 
hun loopbaan op te bouwen. Die beroepen kampen niet enkel met een grote schaarste aan 
arbeidskrachten, maar bieden bovendien tal van beroepskansen en een aantrekkelijk loon. Om daar 
gedurende de hele carrière van te kunnen genieten, moet het voordeel van deze opleiding niet 
worden gehypothekeerd door de omstandigheden in het gezin.  

Studies tonen aan dat vrouwen vaker kiezen voor beroepen die een sociaal nut hebben, die 
bijdragen aan het welzijn, en die samenwerking impliceren. Het benadrukken van deze dimensies 
voor die beroepen zou ook kunnen bijdragen om ze meer gemengd te maken, in het bijzonder voor 
de manuele technische beroepen waarvoor de stereotypen sterk verankerd zijn. Uiteraard is er 
geen enkele reden om dit te beperken tot meisjes. Dergelijke tools kunnen ook gebruikt worden 
om zogenaamde “vrouwelijke” studiegebieden aantrekkelijker te maken voor jongens. Een 
herwaardering van bepaalde typisch vrouwelijke jobs, zoals leerkracht in het kleuter- of lager 
onderwijs, zou hier ook aan kunnen bijdragen. Concreet moeten kinderen in contact komen met de 
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wereld van de arbeid en met professionals via stages en ontdekkingsdagen in bedrijven die hun de 
gelegenheid bieden die beroepen in de praktijk te proberen. De sector- en bedrijfswereld kan hierin 
een belangrijke sensibiliserende rol spelen. 

In zijn verslag van 2021 over permanente opleiding stelde de HRW dat een daadkrachtig beleid van 
levenslang leren nodig is om ervoor te zorgen dat werknemers, van wie de loopbanen langer zullen 
duren, inzetbaar blijven. De Raad beval onder meer aan om de opleidingen af te stemmen op de 
marktbehoeften en de knelpuntberoepen, met een bijzondere aandacht voor oudere en 
kortgeschoolde werknemers. 

Het evenwicht tussen privé- en beroepsleven 

Een van de struikelblokken voor de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen blijkt het combineren 
van werk en zorg voor de kinderen te zijn. Nu reeds bestaan er vele maatregelen om de combinatie 
van een baan met het gezinsleven te vergemakkelijken. Het gaat onder meer om het aanbod van 
flexibele werktijdregelingen, telewerk, en de mogelijkheid om deeltijds te werken of tijdelijk de 
loopbaan te onderbreken om voor de kinderen te zorgen. De toegang tot die regelingen is echter 
niet voor alle banen gelijk. Het feit dat vrouwen de voornaamste gebruiksters ervan zijn, versterkt 
bovendien nog de genderverschillen.  

Om te streven naar een evenwicht tussen privé- en beroepsleven van jonge ouders, dient de 
maatschappij een evenwichtige begeleiding uit te werken die berust op twee pijlers: het 
ouderschapsverlof en de kinderopvang. 

De verplichting van een billijke verdeling van het ouderschapsverlof tussen beide ouders zou voor 
een verandering van de rolverdeling binnen koppels zorgen en zou de aan het moederschap 
verbonden discriminatie bij indienstneming of promotie verminderen.  

Dit vormt een goede gelegenheid om de werkgevers aan te zetten tot een niet-gendergebonden en 
evenwichtig HR-beleid. Die nieuwe rechten mogen de ouders niet financieel benadelen. In het 
begrotingsakkoord van oktober jongstleden heeft de federale regering zich voorgenomen om de 
duur van het tijdskrediet om voor de kinderen te zorgen in de private sector te verlagen alsook die 
van de loopbaanonderbrekingen voor ambtenaren. De Raad wenst te onderstrepen dat deze 
maatregel eenoudergezinnen bijzonder zwaar zou kunnen treffen. 

Beide ouders dienen bewust te worden gemaakt van het belang van een rechtvaardige verdeling 
van bezoldigde en onbezoldigde arbeid, onder meer inzake gezinsverantwoordelijkheden. Daarbij 
dient te worden gewezen op de recente omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn ‘Work 
Life Balance’, die gericht is op een billijker verdeling van de gezinsverantwoordelijkheden om de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te verhogen, en aldus de loon- en pensioenverschillen 
tussen mannen en vrouwen te verlagen. 

Ouders zouden ook moeten kunnen beschikken over kinderopvangsystemen die voldoen aan een 
veelvoud van criteria: kwaliteit, toegankelijkheid voor eenieder, toereikende beschikbaarheid en 
betaalbaarheid. De kosten voor de opvang van jonge kinderen blijven voor velen een belangrijke 
factor die hen weerhoudt om te gaan werken. Voor schoolplichtige kinderen bemoeilijken de 
dagelijkse lesroosters en de vakantieperiodes de combinatie van werk en gezin. Initiatieven zoals 
het aanbod van sport-, kunst- en cultuuractiviteiten aan het einde van de schooldag - zo nodig met 
inbegrip van het vervoer - zou de kinderen een kwalitatieve bezigheid kunnen geven tot de werkdag 
van hun ouders afgelopen is. 

Ook de zorg voor zorgbehoevenden (gehandicapten, zieken of bejaarden) kan optreden als een rem 
op de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Hiervoor gelden dezelfde overwegingen als voor de 
kinderopvang. Het sociaal beleid moet, naast investeringen in opvanginitiatieven, ook worden 
gericht op toegankelijke diensten voor gezondheidszorg, onder meer met betaalbare thuishulp voor 
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alle gezinnen. Dit is bovendien een belangrijke bron van werkgelegenheid die voldoet aan een 
maatschappelijke behoefte in de vergrijzende samenleving. De arbeidsomstandigheden in die 
hoofdzakelijk door vrouwen verleende diensten zijn vaak moeilijk en de arbeidsvoorwaarden niet 
competitief. Ze moeten worden herzien om het tekort aan personeel op te vangen dat de 
ontwikkeling van die diensten belemmert. 

In de ondernemingen moeten gendergebonden vooroordelen over flexibiliteit biedende 
werktijdregelingen worden bestreden. De werkgevers moeten worden aangemoedigd 
beoordelingssystemen uit te werken die de gebruikers van die regelingen niet benadelen. 
Daarenboven moet, zonder afbreuk te doen aan de flexibiliteit die telewerk aan de gebruikers ervan 
biedt, het recht op deconnectie in acht worden genomen, met een duidelijke afbakening van de 
werk- en rusttijd, om het persoonlijke leven en gezinsleven van de werknemers, mannen en 
vrouwen, te ontzien.  

Een andere mogelijkheid is dat werknemers zelfstandiger hun werktijd kunnen bepalen. Een van de 
in het kader van de Job deal goedgekeurde maatregelen is er juist op gericht de flexibiliteit van de 
werknemer te verhogen. Het gaat om de vierdagenweek, die op 20 november 2022 in werking trad. 
Deze regeling stelt een voltijdwerker in staat zijn arbeidsprestaties te spreiden over vier in plaats 
van vijf dagen. Dergelijke HR-maatregelen zouden ertoe moeten bijdragen om de talentschaarste 
en de onderbenutting van arbeidskrachten terug te schroeven.  

De sociale partners en het sociaal overleg kunnen hierbij een cruciale rol spelen om voor alle 
partijen een evenwichtig kader uit te werken dat verenigbaar is met een hogere en langere 
arbeidsmarktparticipatie van de werknemers, ongeacht hun gezinssituatie. 

Specifieke behoeften voor bepaalde meer kwetsbare groepen 

Afgezien van die algemene overwegingen moeten bepaalde specifieke maatregelen voor meer 
kwetsbare groepen worden genomen. Daarbij mag zeker niet worden onderschat dat het eventuele 
samenvallen van meerdere vormen van kwetsbaarheid de situatie van de betrokkenen bijzonder 
penibel kunnen maken. 

• Aan de complexe situatie van de eenoudergezinnen moet bijzondere aandacht worden 
besteed. De moeilijkheden voor die gezinnen lijken vrij goed op die van traditionele gezinnen 
maar ze zijn omvangrijker door de afwezigheid van een tweede partner. Alleenstaande ouders 
verdienen dus meer steun en voorrang bij de toewijzing van de verschillende regelingen. 

• Met betrekking tot de werknemers van niet-Europese afkomst drong het HRW-verslag van 2018 
erop aan dat het nodig was een actief integratiebeleid te voeren, met de nadruk op de rol van 
de vrouw in de maatschappij en op de arbeidsmarkt in België. Geïmmigreerde vrouwen moeten 
een leerprogramma kunnen volgen dat aangepast is aan hun profiel. Het verwerven van 
taalkennis is voor vrouwen van buitenlandse origine en cultuur een cruciale stap om zich te 
kunnen openstellen voor sociale contacten, deel te nemen aan aanvullende opleidingen, hun 
werkgelegenheidskansen te verruimen en hun kinderen te begeleiden bij hun schooltraject.  

• Voor de kortgeschoolden is opleiding, zoals werd aangetoond in het HRW-verslag van 20206, 
het instrument bij uitstek om de werknemers de door de arbeidsmarkt gezochte vaardigheden 
aan te leren, met inbegrip van soft skills. Die zal hen in staat stellen aan het werk te blijven, 
maar ook van baan te veranderen volgens de noden van de markt of hun persoonlijke 
verlangens. Terwijl het daarnaast nodig is de ondernemingen uit de sociale economie te blijven 
ondersteunen als toegangspoort tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen, komen er 
andere activiteiten, zoals buurt- en persoonsverzorgingsdiensten, tot ontwikkeling die 
werkgelegenheidskansen bieden, ook aan kortgeschoolden. Tegen de achtergrond van een 
vergrijzende maatschappij blijken die diensten van essentieel belang, maar de groei ervan 

 
6  HRW (2020), Welke positie hebben de laaggeschoolden op de arbeidsmarkt in België?. 

https://hrw.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/hrw_2020_laaggeschoolden.pdf
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wordt momenteel belemmerd door een tekort aan personeel. Om dat te verhelpen, moeten de 
arbeidsvoorwaarden en de soms moeilijke arbeidsomstandigheden voldoende aantrekkelijk 
worden gemaakt. Gezien het lagere loon van kortgeschoolden, is in het algemeen hun risico op 
een werkloosheids- of inactiviteitsval groter. Er werden daarvoor reeds maatregelen, zoals de 
jobbonus, genomen maar het is nodig er aandachtig voor te blijven. 

• Voor werknemers die opnieuw aan het arbeidsproces willen deelnemen, meer bepaald 
personen die de arbeidsmarkt verlieten om voor de kinderen of voor een hulpbehoevende te 
zorgen, kan begeleiding onontbeerlijk blijken voor hun herinschakeling op de arbeidsmarkt. Die 
werkzoekenden tonen zich weliswaar opnieuw beschikbaar, maar hebben vaak een deel van 
hun competenties of zelfs hun sociale vaardigheden verloren, wat hun werkhervatting 
bemoeilijkt. 

Loopbaanontwikkeling en lonen 

Het verslag vestigde ook de aandacht op de ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
leidinggevende functies. Op dat gebied zouden gekwantificeerde doelstellingen, gekoppeld aan een 
transparante informatieverstrekking kunnen worden ingevoerd om een gelijke vertegenwoordiging 
in de besluitvormingsorganen van de ondernemingen te bevorderen. In concreto zorgde de 
invoering van quota in de raden van bestuur voor een zeer sterke toename van de diversiteit in die 
raden. Op Europees vlak hebben de EU-landen in juni 2022 een voorlopig akkoord gesloten om het 
genderevenwicht in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven met meer dan 
250 werknemers7 te verbeteren. Tegen medio 2026 moet ten minste 40 % van de niet-uitvoerende 
bestuursfuncties zijn ingevuld door leden van het ondervertegenwoordigde geslacht. Een dergelijke 
maatregel zou geleidelijk kunnen worden uitgebreid tot andere hiërarchische niveaus, met name 
tot uitvoerende directeursfuncties, en tot andere ondernemingen. De overheidssector zou in dat 
verband een voortrekkersrol kunnen spelen. De diversiteit in de samenstelling van de bevolking zou 
tot uiting moeten komen in de ondernemingen, op alle hiërarchische niveaus, en overigens niet 
alleen inzake gender, maar ook inzake leeftijd, etniciteit, handicap of seksuele geaardheid. 

De bestrijding van het loonverschil en de discriminaties, zowel bij de indienstneming als bij 
bevorderingen of opleiding, via een transparant beleid moet immers een bijzondere aandacht 
krijgen. Onvolledige informatie is een van de oorzaken van de blijvende genderverschillen, 
eenvoudigweg omdat de betrokkenen niet op de hoogte zijn van niet-onthulde loonverschillen, 
onbewuste gedragingen, moeilijke objectiveerbare effecten van sommige maatregelen, enzovoort. 
Meer transparantie over de lonen en de verdeling naar gender van elk hiërarchisch niveau in de 
onderneming zou tot een bewustwording van de betrokkenen kunnen leiden.  

Bepalingen die het mogelijk maken gevallen van discriminatie beter vast te stellen, zijn eveneens 
raadzaam. Ook controles en ontradende sancties zijn onontbeerlijke instrumenten om een dergelijk 
beleid te doen slagen. Ten slotte zouden ondernemingen waar het loonverschil boven een 
bepaalde, nog vast te leggen drempel uitkomt, kunnen worden verplicht een actieplan uit te 
werken. Bovendien moet er steeds worden op gelet dat de toekenning van bovenwettelijke 
voordelen, premies of promoties niet nadelig is voor deeltijdwerkers, waarvan vrouwen de 
meerderheid uitmaken.  

Unia heeft verschillende tools om bedrijven te helpen bij hun stappen in de richting van meer 
diversiteit8. Het gaat om handleidingen met praktische tips om het HR-beheer op dat gebied te 
verbeteren, maar ook tests om het bedrijf zelf te evalueren in verband met discriminatie. Er worden 
ook voorbeelden uitgewerkt die gelinkt zijn aan specifieke situaties, met daarbij juridisch advies, de 
mening van een manager en goede praktijken. 

 
7  Europees akkoord over de verbetering van het genderevenwicht in de ondernemingen. 
8 www.ediv.be. 

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
http://www.ediv.be/
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De ontwikkeling van een bedrijfscultuur die gunstig is voor vrouwen, bijvoorbeeld door in te gaan 
tegen exclusief mannelijke netwerken, ongewenst seksueel gedrag resoluut te bestrijden of een 
gezinsvriendelijk beleid uit te werken, kunnen eveneens de genderdiversiteit in de ondernemingen 
verstevigen. Dit is met name relevant voor een hoofdzakelijk mannelijke werkomgeving, zoals in de 
bouwnijverheid of de industrie. De managers moeten ertoe worden aangespoord vrouwen op te 
nemen in alle geledingen van de onderneming, en goede praktijken ter zake te verspreiden en te 
belonen. In dat kader moeten ook mentoring en de vorming van netwerken waartoe vrouwen 
behoren, worden aangemoedigd. De invoering van diversiteitsoverzichten en -plannen zou de 
ondernemingen bewust kunnen maken van die problematiek, maar zou hen ook kunnen 
aanmoedigen te streven naar meer diversiteit. Dit soort instrumenten bestaat al, maar de 
ondernemingen zouden sterker kunnen worden aangespoord om ze te gebruiken. 

De rekruterings-, selectie- en, publieke en private, bemiddelingsdiensten kunnen een rol spelen in 
het aantrekken van vrouwen in sectoren en beroepen waar zij vandaag weinig vertegenwoordigd 
zijn. Hetzelfde geldt voor het aantrekken van mannen in vrouwelijke sectoren en beroepen. Dit kan, 
in samenwerking met bedrijven en sectoren, via begeleiding en om- en bijscholing met 
waakzaamheid voor genderstereotypen en neutrale vacatures met realistische eisen.  

 

* 

*   * 

De werkgelegenheidsgraad van vrouwen is aanzienlijk gestegen, waardoor het verschil ten opzichte 
van mannen verminderd is, maar er is zonder enige twijfel nog ruimte voor verbetering. De 
doelstellingen voor 2030 bieden een mobiliserend kader om een voluntaristisch beleid te 
ontwikkelen. De Raad heeft hieraan willen bijdragen met dit rapport. 

Brussel, 23 januari 2023 
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INLEIDING 

De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia vervrouwelijkt. De werkgelegenheidsgraad van vrouwen 
steeg van 50 % in 1995 tot 67 % in 2021. In diezelfde periode bleef de werkgelegenheidsgraad van 
mannen relatief stabiel op iets minder dan 75 %. 

Vrouwen blijven ondervertegenwoordigd bij de werkenden, ondanks dat hun werkloosheidsgraad 
lager is dan die van mannen. Ze zijn vaker inactief en dus niet aanwezig op de arbeidsmarkt. Tabel 1 
illustreert deze vaststelling en geeft een breder beeld van de positie van vrouwen en mannen op 
de arbeidsmarkt. 

 

Tabel 1 - Genderverschillen op het gebied van scholing en op de arbeidsmarkt 
(in % van de overeenstemmende groep, 2021, tenzij anders vermeld) 
 

 Mannen Vrouwen 

ESL, in % van de 18- tot 24-jarigen 9 % 5 % 

NEET, in % van de 18- tot 24-jarigen 11 % 9 % 

Hooggeschoolden, 20-64 jaar 39 % 48 % 

STEM-studierichtingen, in % van de afgestudeerden van het hoger onderwijs, 
2020 

32 % 8 % 

   

Werkgelegenheidsgraad 20- tot 64-jarigen 75 % 67 % 

   

Deeltijdwerkers 10 % 39 % 

Laagbetaalde werknemers, 2018 11 % 16 % 

   

Elementaire beroepen 6 % 11 % 

Directeurs, leidinggevenden en managers 10 % 6 % 

   

Heeft nooit gewerkt om op de kinderen te kunnen passen  
(in % van de bevraagde ouders, 2018) 

0 % 3 % 

Loopbaanonderbreking om op de kinderen te kunnen passen  
(in % van de bevraagde ouders, 2018) 

7 % 51 % 

   

Werkloosheidsgraad, 15-64 jaar 7 % 6 % 

Inactiviteitsgraad, 15-64 jaar 26 % 34 % 

   
 

 
Bron: Eurostat. 
ESL: Early school leavers (jongeren die het onderwijs voortijdig hebben verlaten). 
NEET: Not in Employment, Education or Training (jongeren die niet werken en noch onderwijs noch opleiding volgen). 
STEM: Science, technology, engineering, and mathematics (wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde). 
 

 

Vandaag zijn vrouwen vaker hooggeschoold (47 % van de vrouwen tussen 25 en 64 jaar, tegen 38 % 
van de mannen). Ze maken andere studiekeuzes dan mannen. Ze specialiseren zich minder in 
wetenschappelijke of technische richtingen, in ingenieurswetenschappen of in wiskunde (STEM), 
waar ze slechts een kwart van de afgestudeerden uitmaken. Die studierichtingen bieden nochtans 
uitstekende loopbaanperspectieven.  
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Werkende vrouwen krijgen vaker een loon dat lager is dan het eerste deciel. Zes op de tien 
werknemers met een laag loon zijn vrouwen. Dit resultaat is deels toe te schrijven aan de 
bedrijfstakken waarin vrouwen het meest aanwezig zijn, zoals de administratieve en 
ondersteunende diensten of de menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. 
Ze oefenen ook vaker laaggekwalificeerde functies uit (bijvoorbeeld als huishoudhulp). Vrouwen 
zijn, met 80 % van het totaal, ook oververtegenwoordigd in deeltijdse functies. Deeltijdwerk wordt 
vaak gebruikt om de combinatie van werk en privéleven te vergemakkelijken. Het kan ook 
onvrijwillig zijn, in het bijzonder in bepaalde sectoren waar vooral vrouwen tewerkgesteld zijn, waar 
alleen deeltijdse arbeidsovereenkomsten worden voorgesteld, zoals in de detailhandel of de 
schoonmaakactiviteiten. Deze situaties, ongeacht of ze gewenst of opgelegd zijn, hebben een 
invloed op de loopbaan van vrouwen, zowel op het vlak van loon als van promotiekansen. Ze 
bekleden zo minder vaak directiefuncties: in 2021 bedroeg hun aandeel daar slechts 36 %.  

In dit verslag willen we een overzicht bieden van de genderverschillen op de arbeidsmarkt, en de 
oorzaken en gevolgen ervan vaststellen. Op basis hiervan onderzoekt de Raad de hefbomen die 
zouden kunnen worden aangewend om de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te verhogen en 
zo bij te dragen aan de doelstelling van de federale regering om een werkgelegenheidsgraad van 
80 % te behalen tegen 2030. Een van de doelstellingen binnen het actieplan voor de Europese pijler 
van sociale rechten bestaat erin de kloof tussen mannen en vrouwen op het vlak van 
werkgelegenheid tegen 2030 te halveren. In België betekent dit dat het verschil tussen 2019 en 
2030 van 8 tot 4 procentpunt moet worden gebracht9. 

De voordelen van een grotere participatie van vrouwen zijn veelzijdig op individueel niveau, maar 
ze zijn ook groot voor de ondernemingen en de economie als geheel. Zo zal een kleiner 
genderverschil in arbeidsvolume wellicht de loonkloof, het pensioenverschil en het risico op 
armoede verkleinen, maar heeft het ook positieve gevolgen voor het welzijn. Voor ondernemingen 
doet een verhoogde participatie van vrouwen het menselijk kapitaal en mogelijk ook de 
productiviteit toenemen. Tegen de huidige achtergrond vormt een grotere participatie van 
vrouwen een opportuniteit om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Bepaalde 
bedrijfstakken, zoals de bouwnijverheid, de informatie- en communicatietechnologieën of de 
verwerkende nijverheid, die een hoog aantal vacatures combineren met een lage 
vertegenwoordiging van vrouwen, zouden er meer voordeel uit kunnen halen. Een grotere 
participatie van vrouwen zou ook de financiering van de sociale zekerheid moeten 
vergemakkelijken en de veerkracht van de economie moeten verhogen. 

We merken op dat dit verslag zich alleen toespitst op de genderverschillen tussen mannen en 
vrouwen. De andere genderidentiteiten worden in dit verslag niet aangekaart. Vandaag kan er in 
de statistieken over de arbeidsmarkt nog geen ander onderscheid worden gemaakt dan tussen 
mannen en vrouwen. 

  

 
9 HRW, 2021, Europese pijler van sociale rechten: Advies over nationale doelstellingen werkgelegenheid en opleiding 

voor België. 

https://hrw.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/2022_03_advies_hrw_targets_be_2030_volledige_update.pdf
https://hrw.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/2022_03_advies_hrw_targets_be_2030_volledige_update.pdf
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1. GENDERVERSCHILLEN OP DE ARBEIDSMARKT 

In dit deel worden de genderverschillen op de arbeidsmarkt in een historisch en internationaal 
perspectief geplaatst. De situatie in België zal worden vergeleken met die van de buurlanden 
(Duitsland, Frankrijk, Nederland) en de noordse landen (Denemarken, Finland, Zweden). 

 Werkgelegenheid 

1.1.1. Verschil in werkgelegenheidsgraad in een historisch perspectief 

Sinds 199510 stellen we een geleidelijke verhoging van de werkgelegenheidsgraad van vrouwen 
vast. Die gaat de richting uit van de werkgelegenheidsgraad van mannen, die relatief stabiel blijft. 
De werkgelegenheidsgraad van vrouwen steeg van 50 % in 1995 tot 67 % in 2021. In diezelfde 
periode schommelde de werkgelegenheidsgraad van mannen tussen 70 en 75 %. Het verschil in 
werkgelegenheidsgraad is sterk verkleind, van 24 procentpunt in 1995 tot 8 procentpunt in 2021. 
Deze ontwikkeling doet zich niet alleen in België maar ook in de andere Europese landen voor. De 
werkgelegenheidsgraad van vrouwen in België kent een vergelijkbaar verloop met die van vrouwen 
in de EU. Voor mannen stijgt de Europese werkgelegenheidsgraad sinds 2014 sterker dan de 
Belgische, waardoor het verschil tussen mannen en vrouwen op Europees niveau groter blijft dan 
op Belgisch niveau. 

 

Grafiek 1 - Geleidelijke convergentie van de werkgelegenheidsgraden van mannen en vrouwen  
(in % van de overeenstemmende bevolking van 20 tot 64 jaar) 
 

 
 

Bron: Eurostat. 
 

 

Een reeks factoren hebben de vervrouwelijking van de arbeidsmarkt bevorderd. Denken we met 
name aan de mentaliteitsontwikkeling over de rollen van mannen en vrouwen in het huishouden 
en in de maatschappij of aan de verhoging van het scholingsniveau van vrouwen. Talrijke vrouwen 
konden op de arbeidsmarkt een job vinden dankzij de groei van de dienstensector, die meer 
vrouwelijke werknemers telt. De technologische vooruitgang die het huishouden makkelijker 
maakt, kinderopvangsystemen en contraceptie hebben ook een sleutelrol gespeeld. Dankzij 

 
10  Eerste jaar waarvoor we over gegevens van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) beschikken. 
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bepaalde gezinsbeleidsmaatregelen, zoals het ouderschapsverlof, verlaten tot slot minder moeders 
tijdelijk of definitief de arbeidsmarkt om voor hun kinderen te zorgen. 

Grafiek 2 toont het verloop van de werkgelegenheidsgraad van mannen en vrouwen per 
leeftijdsgroep van 5 jaar tijdens de periode 1995-2020. Vanaf de groep van de 25- tot 29-jarigen is 
de werkgelegenheidsgraad van vrouwen, voor elke leeftijdsgroep, geleidelijk gestegen. Deze 
stijging vergroot met de leeftijd: aan het einde van de leeftijdsverdeling is de 
werkgelegenheidsgraad van vrouwen het meest toegenomen. Deze vaststelling geldt ook voor 
mannen, maar in mindere mate. Benadrukken we ook dat de wettelijke pensioenleeftijd van 
vrouwen tussen 1996 en 2009 geleidelijk werd verhoogd van 60 tot 65 jaar om die af te stemmen 
op de pensioenleeftijd van mannen. 

Voor de groep van de 20- tot 24-jarigen merken we op dat de werkgelegenheidsgraad van zowel 
mannen als vrouwen is gedaald. Dit komt doordat een groter aandeel jongeren in die leeftijdsgroep 
hoger onderwijs volgen. Het percentage 20-24-jarigen met een diploma hoger onderwijs steeg van 
16 % in 1992 tot 30 % in 2021. In voorgaande verslagen van de HRW bleek dat Belgische studenten 
minder vaak dan hun Europese tegenhangers hun studies met een job combineren, ook al komt dit 
steeds vaker voor - met name dankzij een versoepeling van de regelgeving rond studentenjobs. 
Deze stijging van de studentenwerkgelegenheid kan ook in verband worden gebracht met de 
toename van de armoede onder studenten, zoals blijkt het uit het toenemend aantal studenten die 
bij de OCMW’s zijn ingeschreven. In deel 2.1.1. zullen we het meer in detail hebben over opleiding. 

 

Grafiek 2 - Verloop van de werkgelegenheidsgraad per leeftijdsgroep van 5 jaar tussen 1995 en 2020 
(in % van de overeenkomstige groep) 

 

 
 

Bron: Eurostat. 
 

 

De werkgelegenheidsgraad steeg duidelijker voor de hoge leeftijdsgroepen, maar dat is ook waar 
het verschil in werkgelegenheidsgraad het grootst was. Historisch gezien neemt dat verschil 
geleidelijk toe met de loopbaan tot de leeftijd van 55 jaar. Het verloop van de gender gap tussen 
1995 en 2020 toont echter dat die duidelijk verkleind is. Tot in 2010 neemt het verschil steeds meer 
af naarmate de leeftijd stijgt - tot de groep van de 50-54-jarigen. Tussen 1995 en 2020 is de gender 
gap voor de 50-54-jarigen zo verkleind van 40 procentpunt tot 9 procentpunt. 
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Voor de laatste tien jaar (periode 2010-2020) is de situatie echter een beetje anders. De geleidelijke 
verkleining van het verschil met de leeftijd is niet meer zo duidelijk. Voor de groepen van de 30-34- 
en 35-39-jarigen stagneert de genderkloof (dit is ook het geval voor de groep van de 40-44-jarigen 
als we naar de laatste vijf jaar kijken, namelijk 2015-2020). In 2020 was de gender gap zelfs groter 
voor deze twee groepen dan voor de hogere leeftijdscategorieën (40-44 en 45-49). 

 

Grafiek 3 - Verloop van het verschil in werkgelegenheidsgraad van 1995 tot 2020, per leeftijdsgroep 

van 5 jaar 
(in procentpunt) 
 

 
 

Bron: Eurostat. 

 

 

1.1.2. Internationale vergelijking van het verschil in werkgelegenheidsgraad 

De volgende grafiek vergelijkt België met de referentielanden. De werkgelegenheidsgraad van 
mannen in België blijkt relatief laag in vergelijking met het Europese gemiddelde (4 procentpunt 
lager in 2021). De werkgelegenheidsgraad van vrouwen in België ligt dichter bij het Europese 
gemiddelde, maar is ook lager, namelijk 1 procentpunt lager.  

Door de combinatie van beide resultaten kan België zich beter positioneren op het gebied van 
verschil in werkgelegenheidsgraad tussen mannen en vrouwen. Dat verschil bedraagt 
8 procentpunt, wat kleiner is dan het Europese gemiddelde van ongeveer 11 procentpunt. Bepaalde 
landen die een gelijkaardige gender gap vertonen, worden gekenmerkt door zeer uiteenlopende 
werkgelegenheidsgraden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor België en Duitsland: de 
werkgelegenheidsgraad van zowel mannen als vrouwen is in Duitsland duidelijk hoger dan in ons 
land. 
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Grafiek 4 - Werkgelegenheidsgraad en verschil in werkgelegenheidsgraad naargelang van het geslacht 

in de referentielanden 
(2021, in % van de bevolking van 20 tot 64 jaar en in procentpunt) 

 

 
 

Bron: Eurostat. 
 

 

1.1.3. Gewestelijke dimensie 

Wat de gender gap betreft, verbergen de resultaten voor België aanzienlijke verschillen tussen de 
gewesten. In Brussel is deze kloof het duidelijkst, vooral door de lage werkgelegenheidsgraad van 
vrouwen. Dit resultaat is deels toe te schrijven aan de sociaal-demografische structuur van Brussel, 
die aanzienlijk verschilt van de structuur in de andere twee gewesten. Vlaanderen legt de beste 
resultaten voor, zowel voor het verschil in werkgelegenheidsgraad als voor de 
werkgelegenheidsgraad van mannen en vrouwen. In feite is de werkgelegenheidsgraad van 
vrouwen in Vlaanderen zelfs lichtjes hoger dan die van mannen in de andere twee gewesten. Om 
tegen 2030 de doelstellingen te halen van een werkgelegenheidsgraad van 80 % en van een 
halvering van de gender gap, moet niet alleen de werkgelegenheidsgraad van vrouwen worden 
verhoogd, maar ook die van mannen, vooral in Wallonië en in Brussel. 
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Grafiek 5 - Werkgelegenheidsgraad en verschil in werkgelegenheidsgraad naargelang van het geslacht 

in de gewesten 
(2021, in % van de bevolking van 20 tot 64 jaar en in procentpunt) 

 

 
 

Bron: Eurostat. 
 

 

De gender gap is niet alleen merkbaar in de werkgelegenheidsgraad. We zien ook grote verschillen 
als we naar de bedrijfstak, het type tewerkstelling en de werktijd kijken. Hierover hebben we het in 
de volgende hoofdstukken. 

1.1.4. De bedrijfstak 

De analyse van de werkgelegenheid per sector toont een zeer ongelijke verdeling van de 
werkgelegenheid naargelang het geslacht. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de 
gezondheidszorg, het onderwijs, de diensten en de activiteiten van de huishoudens als werkgever 
(waaronder huishoudelijk personeel). In de overheidssector zien we een gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen. Vrouwen zijn daarentegen ondervertegenwoordigd in de bouwnijverheid, de industrie 
en de informatie- en communicatiesector. Dit zijn groeisectoren die aantrekkelijke lonen bieden. 
De genderspecifieke specialisatie van de werkgelegenheid naar bedrijfstak draagt bij tot de 
genderverschillen, met name op het vlak van lonen. Dit is deels het gevolg van de 
arbeidsomstandigheden, maar ook van de genderstereotypes die verbonden zijn met beroepen en 
van de studiekeuzes die daaruit voortvloeien. In deel 2.1.1. bespreken we in detail de 
genderverschillen op het vlak van opleiding. 
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Grafiek 6 - Verdeling mannen-vrouwen per bedrijfstak 
(in % van de totale werkgelegenheid van de bedrijfstak, bevolking van 20 tot 64 jaar, 2021) 
 

 
 

Bron: Eurostat. 
 

 

De gegevens van de EAK maken een nauwkeurigere analyse mogelijk van de vertegenwoordiging 
mannen-vrouwen per bedrijfstak. De onderstaande grafiek toont de over- of 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in verhouding tot hun aandeel in de totale 
werkgelegenheidsgraad (dit is 47 %). In werkelijkheid worden de meeste sectoren gekenmerkt door 
een uitgesproken onevenwichtigheid tussen het aandeel mannen en het aandeel vrouwen. 
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Grafiek 7 - Over- of ondervertegenwoordiging van vrouwen ten opzichte van hun aandeel in de totale 

werkgelegenheid 
(verschil in procentpunt tussen het aandeel vrouwen per bedrijfstak en hun aandeel in de totale 
werkgelegenheid, bevolking van 20 tot 64 jaar, 2021) 
 

 
 

Bron: Eurostat. 
Voor bepaalde bedrijfstakken, die niet worden weergegeven, zijn de gegevens per geslacht niet beschikbaar. 
 

 

We stellen vast dat vrouwen relatief talrijker zijn in de volgende sectoren: 

• Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting; 

• Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting; 

• Overige persoonlijke diensten; 

• Menselijke gezondheidszorg; 
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• Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten; 

• Terbeschikkingstelling van personeel; 

• Onderwijs; 

• Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening; 

• Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten; 

• Veterinaire diensten. 

Ze zijn daarentegen minder vaak actief in de volgende sectoren: 

• Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden; 

• Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparatuur; 

• Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning; 

• Bouw van gebouwen; 

• Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen; 

• Automobielnijverheid; 

• Weg- en waterbouw; 

• Vervaardiging van machines en apparatuur, n.e.g.; 

• Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten. 

De volgende grafiek geeft een extra inzicht: het toont het relatieve belang van elke bedrijfstak in 
de totale werkgelegenheid voor elk geslacht. We stellen vast dat 26 % van de werkende vrouwen 
tewerkgesteld is in de gezondheidszorg (tegen 6 % van de werkende mannen), 15 % in het 
onderwijs (tegen 6 % van de werkende mannen) en 11 % in de groot- en detailhandel. Mannen zijn 
het meest vertegenwoordigd in de industrie (16 % van de werkende mannen, tegen 6 % van de 
werkende vrouwen), de groot- en detailhandel en de bouw (11 %, tegen 2 % van de werkende 
vrouwen). Hier speelt naast de verdeling mannen-vrouwen binnen de bedrijfstak ook het relatieve 
belang van elke sector in de totale werkgelegenheid voor elk geslacht een bepalende rol. Zo stellen 
we bijvoorbeeld vast dat de sector van de huishoudens als werkgever, die voornamelijk uit 
vrouwelijke werknemers bestaat, niet zwaar, maar amper 0,1 %, doorweegt in de totale 
werkgelegenheid van vrouwen. Daarentegen stemt de industrie, waar vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn, overeen met 6 % van de vrouwelijke werkgelegenheid. 
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Grafiek 8 - Verdeling van de werkgelegenheid per bedrijfstak naargelang van het geslacht 
(in % van de totale werkgelegenheid van het beschouwde geslacht, bevolking van 20 tot 64 jaar, 2021) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
Niet-significante gegevens voor de vrouwelijke werkgelegenheid in de sector van de winning van delfstoffen en voor 
de mannelijke werkgelegenheid in de bedrijfstak van de huishoudens als werkgever. 
 

 

Niet alle sectoren worden even zwaar getroffen door een tekort aan talenten 

De arbeidsmarkt kampt met een structureel tekort aan talenten. Na de coronacrisis werd dit tekort 
verscherpt door de ongekende dynamiek van de werkgelegenheid. Volgens de laatste enquête van 
de Manpower-groep11 zal dit tekort nog heel 2022 aanhouden, ondanks de onzekerheden over de 
activiteit. Niet alle sectoren worden even zwaar getroffen door deze aanwervingsproblemen. 

Om in kaart te brengen voor welke beroepen er spanningen bestaan, bestuderen de openbare 
diensten voor arbeidsbemiddeling de arbeidsvragen waarvoor de indienstnemingsproblemen 
groter zijn dan de mediaan, met name de knelpuntberoepen. Naast de natuurlijke termijn die 
vereist is om het arbeidsaanbod en de arbeidsvraag op elkaar af te stemmen (selectie van de 
kandidaten, indienstnemingsprocedure, enz.), kunnen andere structurele factoren het 
matchingproces beïnvloeden. Die factoren betreffen een onvoldoende kwantitatief en kwalitatief 
arbeidsaanbod - mismatch tussen de vereiste vaardigheden en de vaardigheden van de 
arbeidsreserve -, een gebrek aan mobiliteit of ongunstige aangeboden arbeidsvoorwaarden (te laag 
loon, atypische werkuren, zwaarte van het werk, enz.). Dankzij die benadering van de openbare 
diensten voor arbeidsbemiddeling kunnen ze hun opleidingsaanbod aanpassen in functie van de 
behoeften van de arbeidsmarkt. Voor een aantal knelpuntberoepen is een hoog scholingsniveau 

 
11 ManpowerGroup Belgium (2022 Q4) - Employment outlook survey. 

https://www.manpowergroup.be/2022/09/13/strong-hiring-outlook-for-the-fourth-quarter-in-belgium-amid-uncertainty-and-talent-shortages/#:~:text=shortages%20%E2%80%93%20ManpowerGroup%20Belgium-,Strong%20hiring%20outlook%20for%20the%20fourth%20quarter,amid%20uncertainty%20and%20talent%20shortages&text=According%20to%20the%20ManpowerGroup%20Employment,the%20fourth%20quarter%20of%202022.
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nodig (bijvoorbeeld voor staffuncties), terwijl er voor andere knelpuntberoepen geen voorafgaande 
vereiste is (zoals voor schoonmaakpersoneel). Hoewel in de drie gewesten vaak dezelfde functies 
naar voren komen, hebben ze elk toch een aantal specifieke kenmerken. In Vlaanderen zijn de 
moeilijkst in te vullen beroepen schoonmaakpersoneel, technische beroepen, commerciële functies 
en beroepen in de gezondheidszorg en hulp aan personen. In Wallonië gaat het om beroepen in de 
bouwnijverheid, staffuncties, technische en commerciële functies. In Brussel betreft het 
voornamelijk administratieve functies, commerciële functies en informaticaberoepen. 

De enquêtes naar de vacatures, die de verhouding openstaande functies tot de totale vraag 
(ingevulde en openstaande functies) meten, vullen de werkzaamheden van de overheidsdiensten 
voor arbeidsbemiddeling in verband met de knelpuntberoepen aan. De vacatures zijn per definitie 
zowel voor mannen als vrouwen toegankelijk. Het is dus niet mogelijk om op dit niveau een 
onderscheid per geslacht te maken. Daartegenover hebben we getoond dat voor bepaalde 
beroepen/sectoren de verhoudingen tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers zeer 
uiteenlopend zijn. Onderstaande grafiek 9 toont het verband tussen de vacaturegraad en de 
gendergelijkheid per sector. De horizontale en verticale rode lijnen staan respectievelijk voor de 
gendergelijkheid (dit is 50 % vrouwelijke werkgelegenheid in de bedrijfstak) en de gemiddelde 
vacaturegraad in België (die in het tweede kwartaal van 2022 5 % bedroeg). Het kwadrant 
rechtsboven komt overeen met sectoren die gekenmerkt worden door een hogere vacaturegraad 
dan het nationale gemiddelde en een verhouding mannen die hoger ligt dan het gelijkheidsniveau. 
We vinden er met name de sectoren van de informatie en communicatie, de bouw en de industrie. 
Het aandeel vacatures per sector lijkt toe te nemen met het aandeel mannen in die bedrijfstak. Het 
kwadrant linksonder komt overeen met sectoren die gekenmerkt worden door een lagere 
vacaturegraad dan het nationale gemiddelde en een verhouding vrouwen die hoger ligt dan het 
gelijkheidsniveau. We vinden er het onderwijs en de gezondheidszorg terug. We zouden hieruit 
kunnen afleiden dat de sectoren die de meeste moeilijkheden ondervinden om nieuwe werknemers 
aan te trekken vooral mannelijke sectoren zijn. 

Deze conclusie mag echter niet te snel worden getrokken. De sectoren van de gezondheidszorg en 
het onderwijs bevinden zich in het kwadrant linksonder van de grafiek, hoewel ze gekend staan 
voor hun structurele aanwervingsproblemen, maar de vacaturegraad is er niet hoog. Vandaar dat 
ze a priori gunstiger worden gerangschikt. In werkelijkheid zijn er in deze twee overwegend 
vrouwelijke sectoren heel veel vacatures in absolute termen. In het tweede kwartaal van 2022 ging 
het om 23 000 en 12 000 vacatures, dit is 11 % en 6 % van het totale aantal vacatures. In verhouding 
tot het belang van de werkgelegenheid in deze bedrijfstakken is de vacaturegraad met 3,3 % en 
2,8 % lager dan gemiddeld. Omgekeerd kent de ICT-sector de hoogste vacaturegraad met 9,1 %, 
terwijl er "slechts" 13 000 vacatures zijn. 
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Grafiek 9 - Vacaturegraad en gendergelijkheid per bedrijfstak 
(vacaturegraad in % van de totale arbeidsvraag, 2022-II; aandeel mannen in % van de werkgelegenheid in 
de bedrijfstak, 2021) 

 

 
 
Bronnen: Eurostat, Statbel. 
Gegevens niet beschikbaar voor de landbouw, winning van delfstoffen, de huishoudens als werkgever en 
extraterritoriale activiteiten. 
De grootte van de cirkels is in verhouding tot het aantal vacatures. 
 

 

De oorzaken van de aanwervingsproblemen zijn voor elke sector anders. Voor de ICT-sector gaat 
het om een kwantitatief probleem: de potentiële reserve aan kandidaten is onvoldoende. De 
horeca kampt met een extreem hoog personeelsverloop, deels als gevolg van de werkuren en de 
loonvoorwaarden. In de bouwsector zijn ze vooral te wijten aan de zware arbeidsomstandigheden. 
Voor de gezondheidszorg kunnen de werktijden als oorzaak worden aangehaald. In het onderwijs 
worden pas afgestudeerde jongeren afgeschrikt door de contractuele instabiliteit aan het begin van 
de loopbaan, enz. Dit zijn weliswaar slechts denkpistes; de redenen voor de structurele 
aanwervingsproblemen moeten meer in detail worden bestudeerd. 

Een systematische overkwalificatie van vrouwen, ongeacht de bedrijfstak 

De verdeling van de werkgelegenheid per bedrijfstak en per geslacht volgens het scholingsniveau 
toont een duidelijke tendens van overkwalificatie van vrouwen ten opzichte van mannen. 

Deze relatieve overkwalificatie van vrouwen is deels verbonden met de structuur van de bevolking 
op arbeidsleeftijd per scholingsniveau: vrouwen zijn vaker hooggeschoold dan mannen. In deel 
2.1.1. bespreken we in detail de genderverschillen op het vlak van opleiding. 
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Een andere verklaring is dat vrouwen over het algemeen niet dezelfde soort functies uitvoeren als 
mannen. Dit is vooral zo in de overwegend mannelijke sectoren. Zo zien we bijvoorbeeld in de bouw 
of industrie verhoudingsgewijs minder vrouwelijke dan mannelijke arbeiders. In die sectoren zijn 
vrouwen vooral geconcentreerd in de administratieve functies (secretariaat, boekhouding, human 
resources). Daaruit volgt een aanzienlijk verschil in de verdeling van de werkgelegenheid per 
scholingsniveau volgens het geslacht. 

 

Grafiek 10 - Verdeling per scholingsniveau: verschil vrouwen-mannen 
(verschil in procentpunt, 2021) 

 

 
 
Bron: Eurostat.  
Niet-significante gegevens voor het kortgeschoolde niveau voor de volgende bedrijfstakken: productie en distributie van 
elektriciteit en gas, distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer, bouwnijverheid, informatie en communicatie, 
financiële activiteiten en verzekeringen, vastgoedactiviteiten, vrije beroepen en wetenschappelijke en technische 
activiteiten. 
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Kader 1: Het effect van de coronacrisis op de werkgelegenheid van vrouwen 

Heeft de coronacrisis die in 2020 de kop opstak de convergentie van de werkgelegenheidsgraden van 
vrouwen en mannen afgeremd? Op het eerste gezicht is deze vraag moeilijk te beantwoorden, 
aangezien de economische impact heterogeen was naargelang van de bedrijfstak. Vrouwen zijn zowel 
tewerkgesteld in sectoren die het meest werden getroffen als in sectoren waar de werkgelegenheid 
beschermd was of waar er vraag naar was.  

In de sector van de gezondheidszorg, die zich in de frontlinie van de strijd tegen het coronavirus bevond 
en als essentieel wordt beschouwd, nam de activiteit uitzonderlijk sterk toe. Volgens een Statbel-
enquête zijn bijna 80 % van de personen die in de gezondheidszorg werken vrouwen. Ze maken zelfs 
91 % van de verzorgers en 85 % van de verpleegkundigen uit. Ze zijn minder vertegenwoordigd onder 
de artsen, namelijk met 48 %. De toegenomen vraag naar personeel in deze sector tijdens de crisis 
werd belemmerd door langdurige tekorten. De regeringen hebben tijdelijke maatregelen genomen en 
er werden beloftes gemaakt om het beroep op te waarderen en aantrekkelijker te maken. Uit de 
enquêtes naar de arbeidskrachten blijkt echter dat de werkgelegenheid in 2020 en 2021 vooral voor 
mannen is gestegen. 

Het onderwijs is een andere sector die hoofdzakelijk vrouwelijk is: zeven op de tien werknemers zijn 
vrouwen. Hoewel de sector regelmatig werd stilgelegd, werd de werkgelegenheid er in stand 
gehouden en bleven de lonen uitbetaald. Ook deze sector kampt met structurele personeelstekorten. 
In 2020 en 2021 werd er verder aangeworven, en de verhouding mannen was ook daar groter dan vóór 
de crisis. 

De werkgelegenheid en lonen werden ook in stand gehouden in de overheidssector. In deze sector is 
de werkgelegenheid gelijk verdeeld over de verschillende genders, maar tijdens de crisis werden er 
meer vrouwen dan mannen in dienst genomen. 

Hoewel vrouwen oververtegenwoordigd zijn in deze sectoren die jobs bleven creëren, zijn ze ook meer 
actief in activiteiten die zwaar werden getroffen door de coronamaatregelen. Het gaat met name over 
de contactdiensten (schoonheidssalons, kapsalons, huishoudactiviteiten, enzovoort), de detailhandel 
(andere dan voeding) en de administratieve en ondersteunende diensten (met inbegrip van de 
uitzendkantoren), waar het aandeel vrouwen aanzienlijk is. Deze beroepen gaan vaak gepaard met een 
aanzienlijk aandeel deeltijdwerkers, precaire contracten en lonen die lager liggen dan het 
gemiddelde12. 

Uit de enquêtes naar de arbeidskrachten blijkt dat, in totaal, de werkgelegenheid voor vrouwen in 
2020 forser daalde dan de werkgelegenheid voor mannen, maar dat die in 2021 sterker toenam. In dat 
jaar bleven de industrie en de bouwnijverheid, die voornamelijk mannelijke sectoren zijn, aanzienlijke 
nettoverliezen van banen optekenen. De werkgelegenheid in de horeca, de handel, de overige 
diensten en de kunst- en recreatiesector nam eveneens af in 2021. 
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Verloop van de werkgelegenheid per bedrijfstak volgens gender sinds de coronacrisis 
(groei tussen 2019 en 2021) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
Niet-significante gegevens voor de mannelijke werkgelegenheid in de bedrijfstak van de huishoudens als werkgever en 
voor de vrouwelijke werkgelegenheid in de sector van de winning van delfstoffen. 
 

 

We benadrukken dat de regelingen voor behoud van werk ruimschoots werden ingezet. We hebben 
het dan meer bepaald over de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht. Zodra de crisis 
uitbrak, werd de toegang tot deze regelingen versoepeld en werden de uitkeringen verhoogd. Deze 
maatregelen hebben het, samen met de massale toevlucht tot telewerk, mogelijk gemaakt om de 
jobverliezen te beperken. Kadertekst 6 is gewijd aan de impact van het toegenomen telewerken. 

Onderstaande grafiek biedt enige verduidelijking bij de driemaandelijkse dynamiek van de 
werkgelegenheidsgraad, die de ontwikkeling van de pandemie op de voet volgde. Nemen we het 
laatste kwartaal van 2019 als referentiepunt, dan stellen we vast dat de werkgelegenheidsgraad van 
vrouwen duidelijk en sneller is gedaald dan die van mannen, met een uitgesproken effect in het eerste 
kwartaal van 2021. Vanaf het derde kwartaal van 2021 kwam de werkgelegenheidsgraad van vrouwen 
opnieuw uit op - en zelfs boven - het niveau van vóór de crisis. Op basis van de laatste beschikbare 

 
12 EIGE (2022), Essential workers. 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/essential-workers


Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

 

41. 

gegevens blijft de werkgelegenheidsgraad van zowel mannen als vrouwen op een hoger niveau dan 
vóór de crisis. Het verloop van de werkgelegenheidsgraden volgens gender binnen de EU is tamelijk 
vergelijkbaar met dat bij ons. 

Het is belangrijk te vermelden dat bij economische crisissen doorgaans de mannelijke werkgelegenheid 
de grootste schok ondervindt. Economische schokken treffen immers vooral bedrijfstakken die 
gevoeliger zijn voor de conjunctuurcycli, zoals de industrie en de bouwnijverheid, bedrijfstakken 
waarin de mannelijke werkgelegenheid overheerst. De werkgelegenheid in de diensten, waar we meer 
vrouwen vinden, is over het algemeen beter beschermd in geval van schokken. Deze keer was het 
anders: de coronamaatregelen hebben de diensten zwaarder getroffen. 

 

Voor vrouwen was de schok groter, maar ook het herstel 
(indexcijfer 2019-IV=100, werkgelegenheidsgraad van de 20- tot 64-jarigen) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Tijdens de coronacrisis vertoonde de werkgelegenheid ups en downs (een zaagtandprofiel), wat nauw 
verbonden was met hoe streng de coronamaatregelen waren (harde of zachte lockdown, geldig voor 
alle sectoren of gericht op een of meerdere sectoren, scholen en kinderopvang gesloten of niet, enz.). 
Hieruit blijkt dat de arbeidsmarkt veerkrachtig is, aangezien die zich bij elke versoepeling van de 
maatregelen snel herstelde. 

 

1.1.5. Het soort werk  

De analyse van de werkgelegenheid per beroep naargelang het gender laat ook belangrijke 
verschillen zien.  

Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in het personeel van de dienstverlening aan particulieren en 
de handelaars (65 % van het totaal). Ze zijn ook vaker tewerkgesteld in laaggekwalificeerde 
beroepen (61 % van het totaal) en als administratieve bedienden (60 %). Deze functies zijn over het 
algemeen gekoppeld aan lage tot matige lonen. Ze zijn daarentegen zeer sterk 
ondervertegenwoordigd in de gekwalificeerde beroepen van de industrie en de bouwnijverheid. 
Deze resultaten komen overeen met de resultaten per bedrijfstak die we in het vorige hoofdstuk 
hebben voorgesteld. 
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Binnen de intellectuele en intermediaire beroepen, die overeenkomen met zogenaamde 
hooggekwalificeerde functies, is de verdeling tussen mannen en vrouwen gelijk. Het gaat om 
functies waarvoor een diploma van het hoger onderwijs vereist is en die gekoppeld zijn aan hoge 
lonen. Vrouwen zijn niettemin ondervertegenwoordigd in de beroepen waar de lonen het hoogst 
zijn, zoals de ingenieurs. Hetzelfde wordt vastgesteld voor de functies van uitvoerende bestuurders 
en managers, waar vrouwen slechts 36 % van het totaal uitmaken. Dit percentage is niettemin 
gestegen: in het begin van de jaren negentig bedroeg dat 30 %. We wijzen erop dat mannen en 
vrouwen doorgaans niet alleen verschillende beroepen uitoefenen, maar dat zij ook op 
verschillende hiërarchische niveaus binnen eenzelfde beroep werkzaam blijken te zijn. Vrouwen 
zijn vaker tewerkgesteld in de lagere managementniveaus. Het aandeel vrouwen neemt af 
naarmate het hiërarchische niveau stijgt13. De toegang tot verantwoordelijke functies wordt meer 
in detail geanalyseerd in deel 3.1.1. van het verslag. 

Is de duidelijke gendersegregatie in zowel sectoren als beroepen problematisch? Sommigen menen 
dat deze situatie het gevolg is van verschillende competenties en voorkeuren van mannen en 
vrouwen. Hierin gelijkheid nastreven zou dus leiden tot economische inefficiëntie en frustratie. 
Volgens anderen vloeit deze situatie voort uit maatschappelijke beperkingen en genderstereotypes. 
In dit geval zouden deze barrières moeten worden weggewerkt, opdat elke werknemer zich kan 
richten op het beroep dat hem/haar het beste past. De invloed van de maatschappelijke normen 
en de genderstereotypes op de voorkeuren en keuzes qua studies en op de arbeidsmarkt wordt 
besproken in hoofdstuk 2.1.1. 

 

Grafiek 11 - Beroepen naargelang van het geslacht 
(werkgelegenheid van de 20- tot 64-jarigen per beroep en volgens geslacht, in % van het 
overeenstemmende totaal en in duizenden personen, 2021) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

 
13 Catalyst Census (2016), Women and Men Board Directors. 

https://www.catalyst.org/research/2016-catalyst-census-women-and-men-board-directors/
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Voor elk beroep en geslacht kunnen we de samenstelling van de werkgelegenheid per 
scholingsniveau analyseren. Over het algemeen zijn vrouwen in een bepaald beroep hoger 
geschoold dan mannen. Dit lijkt in het bijzonder het geval voor typisch mannelijke beroepen, zoals 
in de industrie en in de landbouw. Zo zijn bijvoorbeeld 31 % van de vrouwen die in gekwalificeerde 
beroepen binnen de industrie en de ambachtelijke sector werken hooggeschoold, tegen 11 % van 
de mannen, wat een verschil is van 20 procentpunt. Deze resultaten komen overeen met de 
resultaten die we hebben opgetekend voor de sectoren.  

In zijn verslag van 2020 over kortgeschoolden, stelde de Raad vast dat vrouwen tewerkgesteld in 
elementaire functies - beroepen met lage kwalificatievereisten - vaak overgekwalificeerd waren en 
het hoofd moesten bieden aan precaire arbeidsomstandigheden met weinig loopbaankansen. Deze 
situatie doet zich met name voor in de schoonmaaksector en de detailhandel, wat typisch 
vrouwelijke activiteiten zijn. Kortgeschoolde mannen waren vaker tewerkgesteld in hoger 
gekwalificeerde functies, wat vaak gepaard gaat met meer carrièremogelijkheden. Zij waren over 
het algemeen tewerkgesteld in de bouw, de industrie of het transport, wat typisch mannelijke 
sectoren zijn.  

 

Grafiek 12 - Genderverschil op het gebied van scholing, per beroep 
(verschil in de verdeling naar scholingsniveau tussen vrouwen en mannen, in procentpunt, 2021) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
Geen gegevens beschikbaar voor kortgeschoolde vrouwen in de landbouw. 
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Kader 2: Dienstencheques 

De verdeling van de werkgelegenheid naar het soort werk toonde een duidelijke 
oververtegenwoordiging van vrouwen in de elementaire functies aan, dit zijn functies met lage 
kwalificatievereisten. Deze situatie is met name het gevolg van het succes van de 
dienstenchequeregeling, die in 2004 werd ingevoerd. De cheques kunnen alleen worden gebruikt 
voor huishoudhulp, zoals schoonmaken, wassen, strijken, occasioneel snit- en naaiwerk, 
maaltijdbereiding, om boodschappen te laten doen en voor begeleid vervoer van mensen met 
een beperkte mobiliteit.  
De invoering van de dienstencheques kwam tegemoet aan verschillende doelstellingen: 

• lokale laaggekwalificeerde banen creëren om kortgeschoolden de kans te geven op een 
gewone arbeidsovereenkomst en sociale rechten die daarmee gepaard gaan; 

• zwartwerk - dat veel voorkwam in de huishoudelijke dienstverlening - bestrijden. Zo genieten 
deze werknemers een volledige sociale zekerheid en vermijden ze risico’s die verband 
houden met niet-aangegeven activiteiten. 

• de work-life balance van hogergeschoolden vergemakkelijken door huishoudelijke 
dienstverlening aan een betaalbare prijs beschikbaar te stellen. Ongeveer één op de vijf 
huishoudens maakt gebruik van dienstencheques. 

Gezien het succes ervan moesten mettertijd aanpassingen worden doorgevoerd om ervoor te 
zorgen dat de gebruikers een groter deel van de kosten ervan dragen en om misbruik te 
beperken. 

 

Werkgelegenheid dienstencheques 
(eerste kwartaal van 2022) 

 

 
 
Bron: RSZ. 
 

 

In het eerste kwartaal van 2022 waren dienstencheques goed voor ongeveer 150 000 banen 
(RSZ). De overgrote meerderheid van de dienstenchequewerknemers zijn vrouwen (97 %). In 
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negen op de tien gevallen werken ze deeltijds. Ter vergelijking: het aandeel deeltijdwerkers 
binnen de werkende bevolking bedraagt 23 %. In de meeste gevallen (94 %) gaat het om vrijwillig 
deeltijdwerk. Volgens een studie van IDEA Consult worden verschillende redenen aangehaald, 
met name de combinatie van werk en familiale verantwoordelijkheden, de moeilijkheid van het 
te zware voltijds werken, of de mogelijkheid om af en toe overuren te presteren op vraag van de 
klant (lenteschoonmaak)14. In een derde van de gevallen geven huishoudhulpen echter aan dat 
ze niet kunnen kiezen wanneer en hoeveel uren ze werken. Het aandeel 
dienstenchequewerknemers die een tweede baan hebben is tweemaal groter dan het Belgische 
gemiddelde. Dit is des te meer het geval wanneer die dienstenchequewerknemer een man of 
alleenstaande (met of zonder kinderen) is. We wijzen erop dat het niet nodig is om als 
werkzoekende te zijn ingeschreven om te werken in het dienstenchequesysteem.  

Volgens een studie van Leduc en Tojerow (2020)15 is de kans klein om een baan te vinden buiten 
het gesubsidieerde systeem. De auteurs stellen dat de werknemers hun loopbaan niet zien 
evolueren naar een "klassieke" baan, maar vast blijven zitten in het systeem.  

Het gebrek aan opleiding van deze werknemers zou dit resultaat kunnen verklaren. Opleiding is 
nochtans verplicht en wordt gesubsidieerd door de overheid, maar de subsidies worden te weinig 
gebruikt door de ondernemingen, die zo willen vermijden dat er prestatieuren verloren gaan, 
tegen de achtergrond van een groot tekort aan arbeidskrachten.  

Werknemers die tewerkgesteld zijn met dienstencheques ondervinden ook meer 
gezondheidsproblemen, wat aantoont dat de functies zwaar zijn. Werken in de 
dienstenchequesector doet de kans op arbeidsongeschiktheid zeer sterk toenemen. Het gaat 
voornamelijk om zogenaamde repetitive strain injuries (RSI): artritis, spierpijn aan rug, elleboog 
en schouders. We beklemtonen ook dat bijna een derde van de werknemers 50 jaar of ouder is. 

In een verslag van Idea Consult16 wordt ook gewezen op het hoge percentage buitenlandse 
vrouwen onder de werkneemsters, voornamelijk uit Oost-Europa, Afrika en Zuid-Amerika, 
herkomsten die weinig vertegenwoordigd zijn in de werkgelegenheid. Voor velen van hen is het 
de enige manier om toe te treden tot de arbeidsmarkt. De studie toont ook aan dat het 
gemiddelde inkomen van de werkneemsters in de dienstenchequesector duidelijk lager is dan 
dat van andere vrouwen. 

 

1.1.6. De persoonlijke kenmerken van de werknemers 

De genderverschillen variëren sterk naargelang van de persoonlijke kenmerken. Het genderverschil 
op het gebied van werkgelegenheidsgraad bedraagt in 2021 gemiddeld 8 procentpunt, maar het is 
duidelijk hoger voor de groep van vrouwen van niet-Europese afkomst (21 procentpunt) en voor de 
groep van kortgeschoolde vrouwen (19 procentpunt). De opeenstapeling van meerdere kenmerken 
die ongunstig zijn voor tewerkstelling doet het genderverschil verder toenemen: voor personen van 
niet-Europese afkomst die ook kortgeschoold zijn, bedraagt het verschil 29 procentpunt. 
Ongunstige kenmerken zijn vooral een hogere leeftijd, een handicap, een lager scholingsniveau en 
een niet-Europese afkomst. Vrouwen die deze kenmerken combineren ondervinden nog meer 
moeilijkheden op de arbeidsmarkt. Deze oefening belicht dat de geanalyseerde groep sterk 
heterogeen is, en suggereert het belang van gerichte maatregelen om deze bijzondere situaties aan 
te pakken.  

 
14 Idea Consult (2018), Travail_faisable_et_maniable_dans_le_secteur_des_titres-services. 
15 Leduc & Tojerow (2020), Subsidizing Domestic Services as a Tool to Fight Unemployment: Effectiveness and Hidden 

Costs. 
16 Federgon (2018), De dienstencheques 360° doorgelicht. 

https://www.ideaconsult.be/images/Travail_faisable_et_maniable_dans_le_secteur_des_titres-services.pdf
https://docs.iza.org/dp13544.pdf
https://docs.iza.org/dp13544.pdf
https://docs.iza.org/dp13544.pdf
https://federgon.be/fileadmin/media/pdf/nl/De_dienstencheques_360___doorgelicht_-_Finaal_rapport.pdf
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Tabel 2 - Werkgelegenheidsgraad naar geslacht, afkomst en scholingsniveau  
(in % van de bevolking van 20 tot 64 jaar, verschil in procentpunt, 2021) 
 

 Mannen Vrouwen Genderverschil 

 UE 
Buiten 

EU BE Totaal UE 
Buiten 

EU BE Totaal UE 
Buiten 

EU BE Totaal 

Totaal 80,4 64,6 75,4 74,5 68,4 43,5 70,5 66,8 -12 -21 -5 -8 

Kortgeschoold 65,1 52,2 52,4 53,3 43,3 23,1 38,7 34,7 -22 -29 -14 -19 
Midden-
geschoold 76,3 66,5 73,3 72,9 62,4 46,8 62,7 60,9 -14 -20 -11 -12 
Hoog-
geschoold 89,5 77,6 87,3 86,6 82,4 61,8 84,2 82,0 -7 -16 -3 -5 

 

 
Bron: Eurostat. 
 

 

1.1.7. Werktijd 

De convergentie in termen van arbeidsintensiteit, d.w.z. het aantal gewerkte uren per week, was 
minder duidelijk dan die van de werkgelegenheidsgraad. Het aantal gewerkte uren door mannen 
kende tussen het begin van de jaren tachtig en 2000 een dalende tendens, maar de gewerkte uren 
door vrouwen namen sneller en langduriger af. In 2004 bereikte het verschil tussen mannen en 
vrouwen op het vlak van gewerkte uren een piek van 8 uur per week. Sindsdien zijn de gewerkte 
uren door vrouwen lichtjes toegenomen, zodat het verschil wat is verkleind, tot 7 uur in 2020 en 
tot 6 uur in 2021 (door de duidelijkere daling van de gewerkte uren door mannen in dat jaar). De 
omvang van het deeltijdwerk van vrouwen draagt bij tot dat verschil. Meer in het bijzonder moet 
worden opgemerkt dat de periode 2020-2021 werd beïnvloed door de coronacrisis en het 
intensieve gebruik van tijdelijke werkloosheid, wat het arbeidsvolume heeft gedrukt. 

Vergeleken met het Europese gemiddelde presteren Belgische vrouwen minder uren per week. Het 
verschil tussen mannen en vrouwen is bij ons dus groter dan in de EU, waar het 5 uur bedraagt. 

 

Grafiek 13 - Gebruikelijk wekelijks arbeidsvolume volgens het geslacht 
(gemiddeld aantal gebruikelijk gewerkte uren per week, 20-64 jaar) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
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In Wallonië is het genderverschil op het vlak van arbeidstijd het grootst: gemiddeld werken mannen 
er 6 uur 30 meer per week dan vrouwen. In Vlaanderen bedraagt het verschil 6 uur 12 minuten. In 
Brussel is het verschil kleiner: het wekelijkse aantal gewerkte uren door vrouwen is er hoger dan in 
de andere twee gewesten. Het aandeel vrouwelijke deeltijdwerkers is er 10 procentpunt lager dan 
het nationale gemiddelde. Voor mannen is het aantal gewerkte uren per week het hoogst in 
Vlaanderen.  

 

Grafiek 14 - Gebruikelijk wekelijks arbeidsvolume volgens het geslacht per gewest 
(gemiddeld aantal gebruikelijk gewerkte uren per week, 20-64 jaar, 2021) 

 

 
 

Bron: Eurostat. 
 

 

De omvang van het deeltijdwerk van vrouwen draagt bij tot dit genderverschil op het vlak van 
arbeidsvolume. Vrouwen maken immers 78 % van de deeltijdwerkers en 38 % van de voltijdwerkers 
uit. Wanneer ze voltijds werken, presteren ze bovendien minder uren dan mannen. Deze situatie 
vloeit met name voort uit een mindere neiging om overuren te presteren (dit punt zal worden 
behandeld in hoofdstuk 2). In 2021 presteerden mannen die voltijds werkten gemiddeld 39 uur en 
12 minuten per week, vrouwen 36 uur en 48 minuten. De verschillen zijn minder uitgesproken voor 
de deeltijdwerkers: vrouwen die deeltijds werkten presteerden 23 uur en 36 minuten, mannen 
23 uur en 24 minuten. 
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Grafiek 15 - Werktijdregeling en aantal gewerkte uren  
(aantal uren en percentages, 2021) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Het gebruik van deeltijdwerk is tussen het begin van de jaren negentig en 2012 sterk toegenomen, 
van 12 % tot 25 % van de totale werkgelegenheid. Sindsdien is het lichtjes afgenomen, tot 23 %. 
Deze daling is vooral toe te schrijven aan de vrouwen, in het bijzonder de kort- en 
middengeschoolde vrouwen, voor wie het percentage deeltijdwerkers respectievelijk gezakt is van 
58,3 tot 55,8 % (-3 procentpunt) en van 49,4 tot 46,7 % (-3 procentpunt). Bij de hooggeschoolde 
vrouwen is de daling minder opvallend: van 33,7 tot 32,3 % (-1 procentpunt). Het aandeel 
mannelijke deeltijdwerkers bleef op zijn beurt stijgen, vooral voor de midden- en hooggeschoolde 
mannen. Hun aandeel blijft echter viermaal lager dan dat van de vrouwelijke deeltijdwerkers (10 % 
van de mannen tegen 39 % van de vrouwen in 2021). 
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Grafiek 16 - Verloop van het aandeel deeltijdwerkers naargelang van het geslacht en het 

scholingsniveau 
(in % van de overeenstemmende werkgelegenheid) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Deeltijdwerkers halen verschillende redenen aan waarom ze deeltijds werken. 

In bepaalde gevallen gaat het om een onvrijwillige situatie. Dit is het geval voor 22-23 % van hen, 
zowel bij mannen als vrouwen. Deze situatie geldt veel meer voor vrouwen dan voor mannen: 
200 000 vrouwen tegen 53 000 mannen. Het onvrijwillige deeltijdwerk komt vaker voor in de 
voornamelijk vrouwelijke sectoren, zoals in de schoonmaaksector of de detailhandel, en is intrinsiek 
verbonden met de organisatie van het werk: er worden vaak alleen maar deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten voorgesteld17. 

Deeltijdwerk kan ook een vrijwillige keuze zijn. Bijna 4 op de 10 vrouwelijke deeltijdwerkers doen 
het om voor een kind of een zorgbehoevende volwassene te zorgen, tegen 18 % van de mannen. 
Mannen halen vaker aan dat ze voor deeltijdwerk hebben gekozen om persoonlijke redenen, 
wegens ziekte of invaliditeit of om een opleiding te volgen. 

  

 
17 Martinez-Garcia et al. (2020), Enquête sur le caractère (in)volontaire du temps partiel féminin. 

https://conseildelegalite.be/media/344/download?inline
https://conseildelegalite.be/media/344/download?inline
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Tabel 3 - Voornaamste reden voor deeltijdwerk 
(in % van de overeenstemmende deeltijdse werkgelegenheid, 20-64-jarigen, 2021) 
 

 Mannen Vrouwen 

Zorg voor kinderen, zorgbehoevende volwassenen of andere familiale 
redenen 

17,6 38,0 

Persoonlijke redenen 27,4 24,5 

Geen voltijdse baan gevonden 22,8 21,6 

Ziekte of invaliditeit 9,7 6,3 

Scholing of opleiding 9,9 5,0 

Overige 12,6 4,6 

 
Bron: Eurostat. 
 

 

Het aandeel deeltijdwerkers varieert sterk van een sector tot een andere, net als de 
genderverschillen op dit gebied. Over het algemeen is het genderverschil het gevolg van het grote 
aandeel vrouwelijke deeltijdwerkers in de bestudeerde sector. Naast de sector van de huishoudens 
als werkgever, waar zowel vrouwen als mannen relatief vaker deeltijds werken, wordt er vaker 
deeltijds gewerkt door vrouwen in de sectoren van de administratieve en ondersteunende 
activiteiten, de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening, de horeca en de handel. 
De sectoren waar de genderverschillen groter zijn dan gemiddeld zijn de sector van de 
administratieve en ondersteunende diensten, de gezondheidszorg en de maatschappelijke 
dienstverlening, de bouwnijverheid en de sector van distributie van water; afval- en 
afvalwaterbeheer en sanering en de handel. Het gaat dus om typisch vrouwelijke sectoren maar 
ook over typisch mannelijke sectoren. Vrouwelijke deeltijdwerkers zijn minder vaak aanwezig in 
sectoren die overwegend mannelijk zijn: sectoren van de industrie, energieproductie, IT, maar ook 
in sectoren waar de gendergelijkheid groot is, zoals de extraterritoriale activiteiten en de vrije 
beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten. Het gaat ook over de sectoren waar de 
genderverschillen het kleinst zijn. 
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Grafiek 17 - Deeltijdwerk per bedrijfstak volgens geslacht en genderverschil 
(in % van de overeenstemmende werkende bevolking van 20 tot 60 jaar, in procentpunt, periode 2017-
2021) 

 

 
 
Bron: Statbel. 
 

 

 Niet-werkenden 

We stellen genderverschillen vast voor de tewerkstelling, maar ook voor de werkloosheid en 
inactiviteit.  

1.2.1. Werkloosheid  

Voordien was de werkloosheidsgraad van vrouwen duidelijk hoger dan die van mannen. In het 
begin van de jaren tachtig bedroeg het genderverschil op het vlak van werkloosheid bijna 10 punten 
in het nadeel van de vrouwen. Sinds 2012 is de werkloosheidsgraad van vrouwen lichtjes lager dan 
die van mannen, zodat het - minieme - verschil in het voordeel van de vrouwen is.  

Dit verloop is niet identiek aan dat in de EU, waar de werkloosheidsgraad van vrouwen - lichtjes - 
hoger blijft dan die van mannen. Het genderverschil op het vlak van werkloosheidsgraad is er dus 
positief maar klein. 
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Grafiek 18 - Werkloosheidsgraad 
(in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar en in procentpunt) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Vanuit conjunctureel oogpunt lijkt de mannelijke werkloosheidsgraad gevoeliger voor 
crisisperiodes. Met andere woorden, de werkloosheidsgraad van mannen stijgt tijdens een recessie 
doorgaans meer dan die van vrouwen. Deze situatie kan het gevolg zijn van verschillende factoren. 
Ten eerste zijn de sectoren die het meest gevoelig zijn voor de conjunctuurcyclus, zoals de industrie 
en de bouwnijverheid, overwegend mannelijke sectoren. Vrouwen zijn daarentegen 
oververtegenwoordigd in sectoren die minder getroffen worden bij een recessie, zoals de 
gezondheidszorg en het onderwijs. Anderzijds verlaten vrouwen bij verlies van hun baan vaker de 
beroepsbevolking en worden ze inactief. Ze zouden minder gehecht zijn aan de arbeidsmarkt dan 
mannen - al lijkt deze bewering steeds minder te kloppen. 

Binnen de gewesten is het verschil in werkloosheidsgraad opvallend kleiner in Brussel dan in de 
andere twee gewesten. Zowel de werkloosheidsgraad van vrouwen als die van mannen is er wel 
hoger. Het verschil tussen mannen en vrouwen is in Vlaanderen en Wallonië vrij vergelijkbaar, maar 
het niveau van de werkloosheidsgraad is er zeer verschillend. De werkloosheidsgraden in 
Vlaanderen zijn immers duidelijk lager dan in Wallonië. Dit geldt zowel voor die van mannen als die 
van vrouwen. 

  



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

 

53. 

 

Grafiek 19 -  Werkloosheidsgraad in de gewesten en genderverschil 
(in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar en in procentpunt, 2021) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

1.2.1.1. Langdurige werkloosheid 

De duur van de werkloosheid is bepalend voor de herinschakeling op de arbeidsmarkt. Hoe langer 
iemand werkloos is, hoe moeilijker het is om een nieuwe baan te vinden. Het is daarom interessant 
om de langdurige werkloosheid van naderbij te bekijken, om de personen te identificeren die 
binnen de groep van de werkzoekenden het meest kwetsbaar zijn. 

In België lijkt de uitsplitsing van de werkloosheid naargelang van de duur vergelijkbaar te zijn voor 
mannen en vrouwen. Van alle werklozen zijn bijna zes op de tien werkloos sinds minder dan een 
jaar, twee op de tien sinds één à twee jaar en ongeveer twee op de tien sinds meer dan twee jaar. 
De langdurig werklozen, die worden gedefinieerd als werkloos sinds meer dan een jaar, maken 42 % 
van alle werklozen uit. 

 

Tabel 4 - Uitsplitsing van de werkloosheid naar werkloosheidsduur en geslacht 
(in % van het overeenstemmende totaal, 2021) 
 

 Mannen Vrouwen 

   
Minder dan 1 jaar 58 57 
1 tot minder dan 2 jaar 19 20 
2 jaar en langer 23 23 
   
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Het aandeel langdurig werklozen is in België lichtjes hoger dan gemiddeld beschouwd in de EU, 
waar het verschil tussen mannen en vrouwen ook subtiel is. Dit bijzondere feit is ongetwijfeld 
gelinkt aan de specifieke reglementering van de Belgische werkloosheidsverzekering, waarbij de 
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uitkeringen voor onbeperkte duur worden toegekend. Binnen de landen van de EU varieert het 
percentage langdurig werklozen sterk, van 20 % in Nederland tot 63 % in Griekenland. In sommige 
landen is de langdurige werkloosheidsgraad duidelijk hoger bij de mannen (SI, HR, DE, LV, IE, EE, 
...), in andere landen bij de vrouwen (EL, ES, LT, LU). 

 

Grafiek 20 - Aandeel langdurige werkloosheid 
(in % van de totale werkloosheid, 2021) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

1.2.1.2. Arbeidsreserve in de ruime zin 

De tewerkstelling van de werklozen zal niet voldoende zijn om de doelstelling van een 
werkgelegenheidsgraad van 80 % tegen 2030 te kunnen halen. Met andere woorden, behalve de 
werklozen zal een deel van de inactieve bevolking moeten toetreden tot de arbeidsmarkt. Onder 
deze inactieve bevolking wordt een minderheid als potentieel makkelijker activeerbaar beschouwd. 
Volgens de definitie van Eurostat van een zogenaamde uitgebreide arbeidsreserve, omvat deze 
groep: 

• De zogenaamde "ondertewerkgestelde" deeltijdwerkers volgens de terminologie van Eurostat 
(het gaat om personen met een lage werktijd, onder een bepaalde drempel, die meer willen 
werken); 

• De personen die beschikbaar zijn om te werken maar die momenteel geen baan zoeken; 

• De personen die een baan zoeken maar die niet meteen beschikbaar zijn. 

In België zijn deze drie subgroepen goed voor 360 000 personen. 60 % hiervan zijn vrouwen. Het 
gaat voornamelijk om deeltijds werkende vrouwen. Dit betekent dat ze al worden meegerekend in 
de werkgelegenheid. Hun arbeidsvolume verhogen zal de werkgelegenheidsgraad niet helpen 
verhogen, maar zou de aanhoudende tekorten in bepaalde sectoren kunnen helpen oplossen. In 
numerieke termen, vertegenwoordigen deze groepen een groter aantal vrouwen dan de 
werklozen. Het omgekeerde geldt voor mannen. 
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Grafiek 21 - Arbeidskrachten in de ruime zin volgens geslacht 
(in duizenden personen, 2021) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

1.2.2. Inactiviteit 

Sinds het midden van de jaren negentig is niet alleen de werkgelegenheidsgraad van vrouwen 
gestegen, maar is ook hun inactiviteitsgraad sterk afgenomen. Die daalde van 48 % in 1995 tot 34 % 
in 2021. In dezelfde periode bleef de inactiviteitsgraad van mannen relatief stabiel, tussen 26 en 
28 %. In de EU vertoont zowel de inactiviteitsgraad van vrouwen als die van mannen een dalende 
tendens. Bovendien zijn die er gemiddeld lager dan in België.  

 

Grafiek 22 - Verloop van de inactiviteitsgraad en van het genderverschil 
(in % van de bevolking van 15 tot 64 jaar en in procentpunt) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
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De sterke daling van de inactiviteitsgraad van vrouwen, gecombineerd met de stagnatie van die van 
mannen heeft het genderverschil op het gebied van inactiviteit geleidelijk verkleind. De gender gap 
nam af van meer dan 20 procentpunt in 1995 tot 8 procentpunt in 2021. Merken we op dat dit 
verschil sneller verkleint in België dan gemiddeld beschouwd in de EU. De voornaamste reden 
hiervoor is het verschillende verloop van de inactiviteitsgraad van mannen: die bleef stabiel in 
België, maar daalde in de EU. Met andere woorden, het kleinere genderverschil op het gebied van 
inactiviteit in België is het gevolg van een ongunstiger verloop van de inactiviteitsgraad van 
mannen. 

Grafiek 23 toont het verloop van de inactiviteitsgraad van mannen en vrouwen per leeftijdsgroep 
van 5 jaar tijdens de periode 1995-2020. Voor de leeftijdsgroepen tussen 25 en 59 jaar is de 
inactiviteitsgraad van vrouwen geleidelijk afgenomen. Voor de groep van de 55-59-jarigen is de 
stijging het grootst. Voor mannen is de stijging beperkt en doet die zich vooral voor vanaf 55 jaar. 

Over het algemeen neemt de inactiviteitsgraad zeer duidelijk af vanaf de leeftijdsgroep van 25-29 
jaar, dit is de overgangsperiode tussen studies en arbeidsmarkt. Bij de mannen blijft de 
inactiviteitsgraad vervolgens vrij stabiel tot 54 jaar, waarna die opnieuw sterk stijgt aan het einde 
van de loopbaan. Bij de vrouwen begint de inactiviteitsgraad vroeger en geleidelijker te stijgen. We 
stellen echter een groot verschil vast tussen het midden van de jaren negentig en vandaag. 
Inmiddels blijft het profiel van de inactiviteitsgraad van vrouwen relatief stabiel tot 54 jaar. Het is 
uiteindelijk vrij vergelijkbaar met dat van mannen. 

 

Grafiek 23 - Verloop van de inactiviteitsgraad per leeftijdsgroep van 5 jaar tussen 1995 en 2020 
(in % van de overeenkomstige groep) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Voor een geslaagde inschakeling op de arbeidsmarkt zijn het niveau en de richting van de 
competenties van individuen van cruciaal belang. Het scholingsniveau wordt vaak gebruikt om de 
competenties te evalueren. Van de inactieve vrouwen is bijna een vierde hooggeschoold, van de 
inactieve mannen bijna een op de vijf. Ongeveer 40 % van de inactieven, zowel mannen als 
vrouwen, zijn middengeschoold. Deze personen vormen een potentieel aan onbenutte geschoolde 
arbeidskrachten die zullen moeten worden ingeschakeld om de doelstelling van een 
werkgelegenheidsgraad van 80 % tegen 2030 te halen, ook al heeft langdurige inactiviteit een 
negatief effect op de inzetbaarheid doordat verworven vaardigheden verouderen. Voor de 
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resterende 40 % aan inactieven zal een begeleiding moeten worden ingevoerd en zij zullen 
competenties moeten vergaren waarmee ze de arbeidsmarkt kunnen betreden. Benadrukken we 
ook dat heel wat vacatures, waaronder een aantal voor knelpuntfuncties, geen specifieke opleiding 
of specifiek diploma vereisen. 

 

Grafiek 24 - Inactieve bevolking naar scholingsniveau en geslacht 
(in % van de overeenkomstige bevolking van 25 tot 64 jaar, 2021) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Sommige inactieve personen verklaren te willen werken, maar ze kunnen dit niet om uiteenlopende 
redenen. Het kan gaan om personen die zorgen voor kinderen of zorgbehoevende volwassenen, 
om personen die ziek of arbeidsongeschikt zijn, om personen die een opleiding volgen of om 
personen die ontmoedigd zijn geraakt. Deze groep bestaat uit 81 000 mannen en 88 000 vrouwen. 
De redenen voor deze gedwongen inactiviteit variëren naargelang van het geslacht. Vrouwen 
verklaren vaker niet te kunnen werken omdat ze voor kinderen of een zorgbehoevende volwassene 
zorgen, of om een andere familiale reden. Deze situatie heeft betrekking op om en bij de 30 000 
vrouwen. Deze redenen worden niet voldoende aangehaald door mannen om significant te zijn. 
Gezondheidsproblemen (ziekte of invaliditeit) worden aangehaald door 22 000 vrouwen en 26 000 
mannen. Sommigen zijn ook in opleiding, war positief is voor hun toekomstige inschakeling op de 
arbeidsmarkt. Deze groep omvat 16 000 vrouwen en evenveel mannen. Tot slot wordt ook 
ontmoediging aangehaald als reden door personen die vinden dat er geen werk voor hen is. Deze 
groep telt ongeveer 10 000 vrouwen en evenveel mannen. Om de werkgelegenheidsgraad te 
verhogen zal een gedifferentieerd beleid nodig zijn om deze verschillende belemmeringen aan te 
pakken. 
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Tabel 5 - Voornaamste reden voor inactiviteit bij inactieven die willen werken 
(in % van de overeenstemmende inactieven die willen werken, 25-64 jaar, 2021) 
 

 Duizenden in % 
 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Zorg voor volwassenen met een handicap of voor 
kinderen 

- 17,4 - 20 

Andere familiale redenen - 9,8 - 11 
Scholing of opleiding 15,9 15,7 20 18 
Ziekte of handicap 25,9 22,2 32 25 
Denkt dat er geen werk beschikbaar is 10,8 9,5 13 11 
Andere niet nader omschreven reden 28,7 13,6 35 15 
Total 81,3 88,2 100 100 
 
Bron: Eurostat. 
-: niet-significant. 
 

 

De inactiviteitsgraad en het genderverschil op dat gebied variëren sterk naargelang van de 
persoonlijke kenmerken. Deze resultaten in tabel 6 komen overeen met de resultaten die werden 
opgetekend op het gebied van de werkgelegenheid. Het verschil in inactiviteitsgraad bedraagt 
immers gemiddeld 8 procentpunt, maar voor personen van niet-Europese afkomst bedraagt het 
22 procentpunt en voor kortgeschoolden 16 procentpunt. De combinatie van beide kenmerken 
doet het genderverschil doorgaans verder toenemen: voor personen van niet-Europese afkomst 
die ook kortgeschoold zijn, loopt het op tot 30 procentpunt. Bepaalde subgroepen blijken 
kwetsbaarder, zoals al is gebleken in eerdere verslagen van de HRW, met name het verslag van 
2018 over immigranten die buiten de EU geboren zijn, het verslag van 2019 over de 
arbeidsmarktparticipatie en het verslag van 2020 over de kortgeschoolden18. 

 

Tabel 6 - Inactiviteitsgraad naar geslacht, afkomst en scholingsniveau  
(in % van de bevolking van 15 tot 64 jaar, verschil in procentpunt, 2021) 
 

 Mannen Vrouwen Genderverschil 

 
EU 

Buiten 
EU 

BE Totaal EU 
Buiten 

EU 
BE Totaal EU 

Buiten 
EU 

BE Totaal 

Totaal 19,1 27,6 26,9 26,3 30,4 49,8 32,4 34,3 11,3 22,2 5,5 8,0 

Kortgeschoold 40,3 39,8 57,1 52,7 59,3 70,0 69,5 68,6 19,0 30,2 12,4 15,9 

Middengeschoold 20,0 24,5 25,3 24,8 33,7 45,1 37,3 37,8 13,7 20,6 12,0 13,0 

Hooggeschoold 7,3 14,8 9,9 10,0 13,5 31,2 13,5 15,2 6,2 16,4 3,6 5,2 
 

 
Bron: Eurostat. 
 

 
  

 
18  HRW (2020), Welke positie hebben de laaggeschoolden op de arbeidsmarkt in België?. 

https://hrw.belgie.be/nl/home/verslagen-adviezen/alle-verslagen/verslagen-2020/welke-positie-hebben-de-laaggeschoolden-op-de-arbeidsmarkt-belgie
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2. Wat verklaart de genderverschillen? 

Hoewel de economische rollen van mannen en vrouwen in de samenleving naar elkaar toe 
bewegen, blijven de genderverschillen in het arbeidsaanbod, het inkomen en de 
vertegenwoordiging in hoge functies bestaan. In dit deel gaan we na via welke kanalen de 
genderverschillen tot uiting komen in de werkgelegenheidsgraad op de arbeidsmarkt. We 
onderzoeken de waarneembare verschillen in scholing, participatiegraad, werkuren, maar ook de 
minder tastbare zoals genderstereotypen en discriminatie.  

 Waarneembare verklarende factoren 

Factoren kunnen op twee manieren bijdragen aan de verschillen tussen mannen en vrouwen. 
Verschillen in karakteristieken kunnen een eerste verklaring zijn. Bijvoorbeeld, indien vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in studierichtingen die leiden tot een lagere werkgelegenheidsgraad, 
dan zou dit een deel van de verschillen kunnen verklaren. We zullen echter zien dat dit de 
verschillen in werkgelegenheid en participatie niet kan verklaren. Ten tweede, kunnen mannen en 
vrouwen met vergelijkbare karakteristieken wel zeer verschillende arbeidsmarktuitkomsten 
hebben, en dit is wel het geval. In deze inleiding geven we een overzicht van verschillende factoren 
die leiden tot verschillen tussen mannen en vrouwen. Deze factoren worden dan in de volgende 
sub-secties in meer detail geanalyseerd. 

Om te tonen dat de eerste verklaring, een verschil in karakteristieken tussen mannen en vrouwen, 
niet helpt om de kloof in arbeidsuitkomsten te verklaren, doen we een zogenaamde Oaxaca-Blinder 
decompositie. Deze decompositie deelt de verschillen in arbeidsuitkomsten op in een “verklaard” 
gedeelte en een “onverklaard” gedeelte. Het verklaarde gedeelte is het verschil in 
arbeidsmarktuitkomsten dat komt door verschillen in karakteristieken, indien er geen verschil zou 
zijn in arbeidsmarktuitkomsten voor mannen en vrouwen met dezelfde eigenschappen. 

We voeren deze Oaxaca-Blinder decompositie uit op basis van de volgende karakteristieken: regio, 
leeftijdscategorie, nationaliteit (EU-27 of niet EU-27), opleidingsniveau, opleidingsdomein, 
gezinssituatie (alleenstaand of in koppel), kinderen, en jonge kinderen (jonger dan 6 jaar) in het 
gezin. 

Het resultaat van deze oefening is dat verschillen in karakteristieken de kloof in 
arbeidsmarktuitkomsten (werkgelegenheid en participatie) niet kunnen verklaren; er is geen 
“verklaard” gedeelte in de decompositie. Het is vanzelfsprekend dat er weinig verschillen zijn tussen 
mannen en vrouwen voor meerdere van deze karakteristieken, zoals de regio en de 
leeftijdscategorie. Maar ook andere karakteristieken, zoals het opleidingsdomein, helpen dus niet 
om de verschillen te verklaren. Het is relevanter om te kijken naar de tweede verklaring: hoe 
verschillen arbeidsmarktuitkomsten tussen mannen en vrouwen met gelijkaardige 
karakteristieken? 

Grafiek 25 toont de werkgelegenheids- en participatiegraden voor mannen en vrouwen in functie 
van hun nationaliteit, gezinstype en opleidingsniveau, rekening houdend met andere verschillen in 
persoonseigenschappen. Merk echter op dat we, ondanks de correctie voor 
persoonseigenschappen, niet kunnen zeggen dat de geobserveerde verschillen volledig veroorzaakt 
worden door bijvoorbeeld een ander gezinstype of opleidingsniveau. Andere factoren die ermee 
samenhangen kunnen ook een verklaring vormen. Hier tonen we de algemene verschillen tussen 
mannen en vrouwen op basis van deze karakteristieken, en in de volgende paragrafen analyseren 
we meer in detail op welke manier ze de werkgelegenheids- en participatiegraad beïnvloeden. 
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Grafiek 25 - Voorspelde werkgelegenheids- en participatiegraad in functie van nationaliteit, gezinstype 

en opleidingsniveau 
(in % voor personen van 20 tot 64 jaar, 2017-2021, rekening houdend met verschillen in 
persoonseigenschappen) 
 

 
 
Bronnen: Eurostat, berekeningen HRW. 
Op basis van afzonderlijke regressies (Probitmodel) voor mannen en vrouwen rekening houdend met verschillen in 
opleidingsniveau, opleidingsdomein, regio, leeftijd, gezinstype en jaar van enquête. De voorspelde kans is berekend 
op basis van de gemiddelde waarden voor deze persoonseigenschappen. 
 

 

Personen afkomstig van buiten de EU hebben in België een zeer lage werkgelegenheids- en 
participatiegraad. Daarbovenop zijn er ook grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Waar het 
verschil tussen mannen en vrouwen uit de EU (inclusief Belgen) in werkgelegenheids- en 
participatiegraad ongeveer 10 procentpunt is, loopt dit op tot respectievelijk 34,4 en 
27,8 procentpunt voor niet-EU-burgers. Vrouwen van buiten de EU zijn dus zeer sterk 
ondervertegenwoordigd op de Belgische arbeidsmarkt, en dit is in het bijzonder sterk uitgesproken 
voor vrouwen uit het Nabije Oosten en het Midden-Oosten, de Maghreb en de EU-kandidaat-
lidstaten (Turkije). Zie Kader 3 voor meer detail. 

De gezinssituatie heeft ook een grote impact. Waar de verschillen zich beperken tot enkele 
procentpunten voor alleenstaanden, wordt het snel groter voor koppels. De grootste verschillen 
tekenen zich op in koppels met kinderen, met een verschil van ongeveer 17 procentpunt in zowel 
werkgelegenheid als participatie. Na de geboorte van kinderen passen voornamelijk vrouwen hun 
arbeidsmarktsituatie aan om ook de gezinsverantwoordelijkheden, waarvan ze nog steeds veruit 
de grootste last dragen, op te nemen. De impact van kinderen en van de tijdsverdeling tussen 
mannen en vrouwen worden verder uitgewerkt in Secties 2.1.2 en 2.1.3. 

Ten slotte zijn er ook genderverschillen op het vlak van opleiding. Voor beide geslachten is er een 
sterk verschil in werkgelegenheidsgraad in functie van het opleidingsniveau, maar voor vrouwen 
daalt de werkgelegenheidsgraad sterker voor korter geschoolden. Het verschil tussen mannen en 
vrouwen is 6,9 procentpunt voor langgeschoolden, 15,2 voor middengeschoolden en 21,7 voor 
kortgeschoolden. Aangezien vrouwen nu gemiddeld langer geschoold zijn dan mannen, integreren 
ze zich sneller op de arbeidsmarkt. Maar die voorsprang wordt snel tenietgedaan, ongeacht het 
opleidingsniveau, en in het bijzonder voor korter geschoolden. Zie Sectie 2.1.1 voor meer detail. 
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Deze zelfde factoren zorgen ook voor verschillen in de kans op deeltijds werk. Voor mannen is het 
aandeel deeltijds werkenden relatief laag en gelijkaardig tussen verschillende groepen. Voor 
vrouwen daarentegen zijn er sterke verschillen. In het bijzonder bij kort- en middengeschoolden, 
en in koppels met kinderen is het aandeel deeltijds werkenden vrouwen substantieel hoger. Voor 
diezelfde groepen was ook het verschil in werkgelegenheids- en participatiegraad met mannen het 
hoogst. 

 

Grafiek 26 - Voorspelde aandeel deeltijds werkenden in functie van nationaliteit, gezinstype en 

opleidingsniveau  
(in % voor personen van 20 tot 64 jaar, 2017-2021, rekening houdend met verschillen in 
persoonseigenschappen) 
 

 
 
Bronnen: Eurostat, berekeningen HRW. 
Op basis van afzonderlijke regressies (Probitmodel) voor mannen en vrouwen rekening houdend met verschillen in 
opleidingsniveau, opleidingsdomein, regio, leeftijd, gezinstype en jaar van enquête. De voorspelde kans is berekend 
op basis van de gemiddelde waarden voor deze persoonseigenschappen. 
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Kader 3: De situatie van vrouwelijke immigranten 

Vrouwelijke immigranten hebben een dubbel nadeel op de arbeidsmarkt: Ze cumuleren de 
negatieve impact van het vrouw en immigrant zijn op de werkgelegenheidsgraad. Piton en Rycx 
(2020) tonen aan dat bij vrouwelijke immigranten van EU-origine de werkgelegenheidskloof 
overeenkomt met de som van de kloven voor vrouwen en immigranten van EU-oorsprong. Voor 
die van niet-EU-oorsprong, is de kloof zelfs nog groter dan de som van beide kloven. 

Zelfs na rekening te houden met verschillen in persoonskenmerken, is de 
werkgelegenheidsgraad van vrouwelijke (eerste generatie) immigranten 10 procentpunt lager 
dan die van mannelijke immigranten, en 27,6 procentpunt dan die van Belgische mannen. Bij 
de participatiegraad zijn deze verschillen 13 en 23,1 procentpunt (NBB, 2020). 

Bentouhami en Khadhraoui (2018), die genderdiscriminatie bestuderen, tonen dat de impact 
van het vrouw zijn sterk verschilt per afkomst. Meer bepaald worden Belgische vrouwen niet 
meteen geconfronteerd met genderongelijkheid wanneer ze de arbeidsmarkt betreden. De 
genderkloof ontstaat geleidelijk. Omgekeerd worden (niet-EU) buitenlandse vrouwen 
onmiddellijk geconfronteerd met de genderkloof door overkwalificatie of door factoren die hen 
ervan weerhouden toe te treden tot de arbeidsmarkt (zoals gezinsverantwoordelijkheden, 
vooral voor alleenstaande moeders), of specifieke regels met betrekking tot het dragen van 
hoofddoeken. 

In een studie over de Verenigde Staten, tonen Blau et al. (2011) aan dat vrouwelijke 
immigranten uit landen waar vrouwen een hoge participatiegraad op de arbeidsmarkt hebben, 
ook een veel hogere arbeidsparticipatie hebben dan vrouwen uit landen waar hun participatie 
laag is. Bovendien dichten vrouwen uit landen met een hogere participatiegraad de kloof na 
verloop van tijd bijna volledig, hoewel ze minder werken dan vergelijkbare autochtonen bij 
aankomst. Omgekeerd, in het geval van vrouwen uit landen met een lage participatie van 
vrouwen, lijkt de participatiegraad in de VS zelfs na enkele jaren van verblijf onder die van 
autochtonen te blijven. Hetzelfde type analyse werd gedaan voor mannen, maar de 
bevindingen waren niet vergelijkbaar, zodat we kunnen aannemen dat ze de positie van 
vrouwen in het huishouden in hun land van herkomst weerspiegelt. 

Deze bevinding lijkt ook te worden bevestigd door een analyse van de genderkloof per 
geboorteland in België. De genderkloof, na correctie voor persoonskenmerken, is veel groter 
voor immigranten afkomstig van buiten de EU, hoewel dit sterk afhangt van de regio van 
afkomst. De genderkloof in werkgelegenheid en participatie is vergelijkbaar met of kleiner dan 
die voor EU-migranten voor personen afkomstig uit Latijns-Amerika, Sub-Sahara Afrika en 
Noord-Amerika. Die kloof is echter ongeveer dubbel zo groot voor immigranten uit het Nabije 
Oosten en het Midden-Oosten, de Maghreb en Turkije (EU-kandidaat-lidstaten). Bovendien is 
de participatiekloof nog groter dan de werkgelegenheidskloof. Met andere woorden, een 
belangrijk deel van de werkgelegenheidskloof wordt verklaard door het feit dat de vrouwen uit 
deze landen zich niet presenteren op de arbeidsmarkt. Deze landen behoren ook tot de landen 
waar vrouwen doorgaans minder participeren op de arbeidsmarkt (NBB, 2020). 

Bovendien is er ook een duidelijk verschil in de reden voor inactiviteit. Terwijl 61 % van de 
vrouwen van de geïmmigreerde vrouwen van buiten de EU huisvrouw zijn, is dit slechts het 
geval voor 25 % van de inactieve Belgische vrouwen. Inactieve geïmmigreerde vrouwen zijn dus 
minder vaak student, in arbeidsongeschiktheid of op vervroegd pensioen (HRW, 2018). 
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Genderkloof in werkgelegenheid en participatie voor eerstegeneratieimmigranten per 

geboorteregio 
(verschil in percentpunt tussen voorspelde kans voor mannen en vrouwen tussen 20 en 64 jaar, 2009-
2016, rekening houdend met verschillen in persoonseigenschappen) 
 

 
 
Bron: NBB (2020). 
Op basis van afzonderlijke regressies (Probitmodel) voor mannen en vrouwen rekening houdend met verschillen 
in opleidingsniveau, regio, leeftijd, gezinstype en jaar van enquête. De voorspelde kans is berekend op basis van 
de gemiddelde waarden voor deze persoonseigenschappen. 
 

 

Uit een recent onderzoek van Liebig en Tronstad (2018), gericht op vrouwelijke vluchtelingen 
in verschillende OESO-landen, blijkt echter dat er geen duidelijk algemeen verband bestaat 
tussen genderongelijkheid bij de toegang tot de arbeidsmarkt in het land van herkomst en hun 
werkgelegenheids- of participatiegraad in het gastland. Hoewel verschillen in migratiestromen 
dergelijke vergelijkingen bemoeilijken, suggereert deze bevinding dat deze genderongelijkheid, 
die bestaat in de landen van herkomst en een impact heeft op hun arbeidsmarktintegratie, kan 
worden aangepakt door het beleid van het gastland op het gebied van werkgelegenheid en 
onderwijs. Het verhogen van het opleidingsniveau en het leren van de landstaal zou dus een 
belangrijke verbetering van de integratie op de arbeidsmarkt mogelijk maken, met gunstige 
effecten voor de kinderen van deze vrouwelijke immigranten. Inburgeringstrajecten kunnen 
hieraan bijdragen. De auteurs wijzen op het feit dat het Scandinavische model, dat inderdaad 
een gestructureerd inburgeringstraject aanbiedt, in dat opzicht het best lijkt te presteren. 

Desalniettemin is er ook een kloof in het werkloosheidspercentage, vooral voor 
immigrantenvrouwen uit Noord-Afrika, Turkije en Sub-Sahara Afrika, wat betekent dat ook 
wanneer deze vrouwen willen deelnemen aan de arbeidsmarkt, ze meer moeite hebben dan 
autochtonen om een baan te vinden. Uit een rapport van View.Brussels (2019) dat de situatie 
van vrouwelijke werkzoekenden per nationaliteit analyseert, blijkt dat niet-EU-vrouwen in 
Brussel lagere werkloosheidsuitkeringen ontvangen, maar een werkloosheidspercentage 
hebben dat 3 tot 4 keer hoger is dan dat van autochtone vrouwen. De auteurs concluderen dat 
vrouwen van buiten de EU een drievoudige sociale kwetsbaarheid hebben. Ten eerste lopen ze 
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een groter risico om werkloos te worden. Ten tweede is de kans groter dat ze geen 
vervangingsinkomen hebben als ze werkloos zijn. En tot slot, zelfs als ze een baan krijgen, zitten 
ze vaak vast in laagbetaalde en fysiek veeleisende banen (bijvoorbeeld horeca, 
gezondheidszorg, schoonmaak). Merk op dat dit laatste punt over de kwaliteit van het werk 
ook geldt voor immigrantenvrouwen uit de laatste 13 landen die lid zijn geworden van de EU 
(EU13), van wie velen bijvoorbeeld werken volgens het dienstenchequesysteem. Vrouwelijke 
immigranten van buiten de EU zijn ook vaker alleenstaande ouders in Brussel, wat het risico 
vergroot om werkloos te worden. 

 

2.1.1. Scholing 

Het diplomaniveau en de studierichting zijn fundamentele determinanten voor de integratie op de 
arbeidsmarkt. De kans op een vaste job met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, onder meer op 
het vlak van verloning, hangt er nauw mee samen. In dit deel worden de genderverschillen in 
scholing in ruime zin geanalyseerd. 

2.1.1.1. Initiële opleiding: schooluitval 

In dit deel focussen we op schoolverlaters (18-24-jarigen die geen diploma secundair onderwijs of 
een gelijkwaardig diploma hebben behaald) en jongeren die noch werken, noch een opleiding 
volgen (zelfde leeftijdsgroep), de zogenaamde NEET (Not in education, employment or training). 

Jongeren die er niet in slagen het onderwijssysteem te verlaten met ten minste een diploma hoger 
secundair onderwijs of een equivalent diploma zijn uiterst kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze 
kortgeschoolde jongeren lopen het risico zich moeilijker duurzaam te integreren in de 
arbeidsmarkt. 

In België daalt het percentage, zowel mannelijke als vrouwelijke, schoolverlaters sterk. Mannen 
haken in verhouding evenwel vaker af dan vrouwen. In 2021, verliet 9 % van de 18-24-jarige 
mannen voortijdig de school, tegen 5 % van de vrouwen uit die leeftijdscategorie. Van de landen 
uit de vergelijking laat alleen Nederland een lager percentage schoolverlaters optekenen dan 
België. Kijken we naar de gewesten, dan zien we dat het percentage schoolverlaters fors lager ligt 
in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. De 
gezondheidscrisis zou evenwel tot een toename van de schooluitval kunnen leiden, maar dat kan 
nog niet uit de meeste recente EAK-statistieken worden afgeleid. 
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Grafiek 27 - Schooluitval  
(jongeren die het onderwijs voortijdig hebben verlaten, in % van de 18-24-jarigen) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Ook de aanvullende indicator voor het percentage schoolverlaters, het NEET-percentage, daalt. 
Terwijl vrouwen zich in het begin van de jaren 2000 vaker in deze situatie bevonden, is de trend 
sinds 2012 omgekeerd, al blijven de genderverschillen beperkt. In de vergelijking met de 
referentielanden rangschikt België zich in het midden. Vlaanderen doet het opnieuw beter dan de 
andere gewesten. 

 

Grafiek 28 - Werkloze jongeren die noch onderwijs noch opleiding volgen 
(in % van de 18-24-jarigen) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

 

66. 

Aan deze groepen van jongeren zal bijzondere aandacht moeten worden besteed om ze duurzaam 
te integreren in de arbeidsmarkt en op die manier bij te dragen aan de vooropgestelde 
werkgelegenheidsgraad. Om dat te kunnen doen, moeten eerst hun eventuele tekortkomingen in 
vaardigheden zijn weggewerkt en moeten de specifieke moeilijkheden die hen van school en werk 
hebben afgehouden, worden aangepakt. Deze jongeren leven vaak in een moeilijke context, niet 
alleen wat scholing betreft, waardoor het hen aan zelfvertrouwen ontbreekt. Hun parcours (met 
langdurige periodes van inactiviteit, gebrek aan kwalificaties en ervaring) kan potentiële 
werkgevers ook afschrikken. De overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling zijn sterk betrokken 
bij het aan het werk krijgen van deze jongeren. Denken we bijvoorbeeld aan Coup de Boost van de 
Forem en de inspanningen in het kader van de jongerengarantie.19 Dat is een engagement met 
financiële steun van de EU om alle jongeren onder de 30 een job, een opleiding of een stage aan te 
bieden binnen de vier maanden nadat ze werkloos worden of hun studies beëindigen. Het spreekt 
voor zich dat de strijd tegen schooluitval een prioriteit moet blijven. 

2.1.1.2. Initiële opleiding: secundair onderwijs  

Uit de PISA-tests waarmee de vaardigheden van 15-jarige leerlingen in wiskunde, begrijpend lezen 
en wetenschappen worden gemeten blijkt dat één Belgische leerling op vijf één (of meerdere) van 
die basisvaardigheden onvoldoende beheerst. Dat aandeel varieert naargelang van het geslacht en 
de vaardigheid, maar de verschillen zijn beperkt. Vrouwen schieten vaker tekort in wiskunde en in 
mindere mate in wetenschappen, mannen in begrijpend lezen. Uit de ontwikkeling sinds de 
invoering van de tests blijkt evenwel dat de genderverschillen klein zijn, behalve in begrijpend lezen. 
Verontrustend is dat het aandeel 15-jarigen die deze drie vaardigheden niet beheersen in stijgende 
lijn gaat sinds het begin van de jaren 2000, zowel bij meisjes als jongens. 

 

Grafiek 29 - 15-jarigen die begrijpend lezen, wiskunde en wetenschappen onvoldoende beheersen 
(in %, 2018, België) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

  

 
19  EC – Versterkte jongerengarantie. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=nl
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Een andere zorgwekkende vaststelling als we het aandeel Belgische jongeren dat de drie 
vaardigheden niet beheerst vergelijken met dat van de jongeren uit de vergelijkingslanden, is dat 
het zich bovenaan in de rangschikking situeert. De noordse landen scoren het best (met een kleiner 
aandeel leerlingen dat de vaardigheden niet beheerst). 

 

Grafiek 30 - 15-jarigen die begrijpend lezen, wiskunde en wetenschappen onvoldoende beheersen 
(in %, 2018) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Tijdens het secundair onderwijs moeten leerlingen kiezen tussen algemeen onderwijs of 
beroepsonderwijs. Die keuze is uiterst belangrijk omdat ze voor een groot stuk bepaalt of de leerling 
nadien voortstudeert. In vergelijking met andere landen is het aandeel leerlingen in het 
beroepsonderwijs in België hoog. Dat heeft te maken met de specifieke eigenschappen van het 
Belgische onderwijssysteem: leerlingen worden vroegtijdig naar een richting georiënteerd en er 
wordt veel gedubbeld. Die vaak bekritiseerde praktijken werden hervormd, zowel in het zuiden als 
in het noorden van ons land. Maar de eerste effecten van die hervormingen zullen pas na verloop 
van tijd tot uiting komen in de cijfers. We stellen vast dat meisjes minder vaak kiezen voor het 
beroepssecundair onderwijs. Zij volgen vaker een algemene opleiding die de aangewezen 
voorbereiding is op hogere studies. Anderzijds worden genderstereotypen in sommige gevallen 
geassocieerd met bepaalde technische richtingen en beroepsrichtingen, waardoor de interesse van 
jonge meisjes voor die richtingen afneemt. 

We zien in alle landen uit de vergelijking dat minder meisjes beroepsonderwijs volgen. Het aandeel 
vrouwelijke leerlingen varieert evenwel sterk van land tot land. Opmerkelijk is dat in Wallonië, in 
tegenstelling tot elders, hetzelfde percentage mannelijke als vrouwelijke leerlingen voor het 
beroepsonderwijs kiest. 

Hoewel het wenselijk is naar een hoger diplomaniveau van de bevolking te streven (met Europese 
doelstellingen over het aandeel langgeschoolden), moet de situatie worden genuanceerd. Ook 
beroepsopleidingen bieden goede werkgelegenheidsvooruitzichten. Vele daarvan geven immers 
toegang tot knelpuntberoepen, in het bijzonder in de bouwnijverheid en de industrie. Die beroepen 
worden doorgaans met een mannelijk profiel geassocieerd. In België hebben die richtingen echter 
geen goed imago. Wanneer jongeren naar het beroepssecundair onderwijs of het alternerend leren 
worden georiënteerd is dat vaak een tweede keuze. Het imago van die beroepen zou moeten 
worden opgekrikt, zowel bij de jongeren als bij hun ouders. 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

 

68. 

 

Grafiek 31 - Aandeel leerlingen van de tweede cyclus in het secundair beroepsonderwijs 
(in % van het totale aantal leerlingen in de tweede cyclus van het secundair onderwijs naar geslacht, 2020) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

2.1.1.3. Initiële opleiding: secundair onderwijs 

Historisch gezien is het scholingsniveau van de bevolking als geheel fors gestegen: 

• Tussen 1992 en 2020 liep het percentage kortgeschoolde vrouwen terug van 52 tot 19 % (-
34 pp) en dat van de mannen van 48 tot 22 % (-26 pp). 

• Het percentage langgeschoolde vrouwen steeg van 20 tot 47 % (+27 pp) en dat van de mannen 
van 21 tot 38 % (+16 pp). 

 

Grafiek 32 - Bevolking naar geslacht en diplomaniveau 
(in % van de bevolking van 25 tot 64 jaar) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
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Tot aan het begin van de jaren negentig waren in verhouding meer mannen dan vrouwen 
langgeschoold. Die tendens is sindsdien omgekeerd. De ontwikkeling van het aandeel 
langgeschoolden naar geslacht en leeftijdscategorie illustreert die geleidelijke verandering. In 1992 
waren vrouwen van 39 jaar en ouder minder vaak langgeschoold dan de mannen uit dezelfde 
leeftijdscategorie. Voor de vrouwen in jongere leeftijdsgroepen was het omgekeerde waar. 
Vandaag zien we het omslagpunt in de groep 60- tot 64-jarigen. 

 

Grafiek 33 - Aandeel van de langgeschoolde bevolking per geslacht per leeftijdscategorie van 5 jaar 
(in % van het overeenstemmende totaal) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Voor de jonge generatie van de 25-34-jarigen is het genderverschil voor langgeschoolden nog 
groter. Daarin is 58 % van de jonge vrouwen langgeschoold tegen 44 % van de mannen, een verschil 
van 14 procentpunt. Hoewel er in verhouding minder kortgeschoolde vrouwen zijn (-2 pp) uit het 
genderverschil zich vooral in een beduidend lager percentage middengeschoolde vrouwen dan 
mannen (-12 pp). In Brussel is het aandeel langgeschoolde mannen aanzienlijk groter dan in de twee 
overige gewesten. Daardoor zijn de genderverschillen op het vlak van diplomaniveau er minder 
groot. 
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Grafiek 34 - 25-34-jarigen naar diplomaniveau: verdeling en genderverschil 
(in % en procentpunt, 2021) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Kijken we naar de participatie aan hogere studies per studieniveau (korte cyclus, bachelor, master 
en doctoraat), dan stellen we vast dat vrouwen in verhouding talrijker zijn op alle niveaus van het 
hoger onderwijs, met uitzondering van het hoogste, namelijk het doctoraat. Ze maken slechts 46 % 
uit van de doctoraatsstudenten, terwijl ze gemiddeld 56 % vertegenwoordigen van de studenten in 
het hoger onderwijs. 

 

Grafiek 35 - Aandeel vrouwen per studieniveau in het hoger onderwijs 
(in % van het overeenstemmende totaal, 2020) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
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Meerdere factoren hebben ertoe bijgedragen dat een stijgend aantal vrouwen hogere studies 
aanvat (en voltooit). Zo maakte anticonceptie het mogelijk de komst van het eerste kind uit te 
stellen tot na afloop van de studies. Bovendien deed ze het aantal werkonderbrekingen afnemen 
en nam de duur van de loopbaan (de tijd die nodig is om de investering in opleiding rendabel te 
maken) toe. Ook de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen droeg daartoe bij. Daarnaast 
nam de interesse van vrouwen voor hogere studies zeker toe door de geleidelijk afnemende gender 
wage gap (zie paragraaf 3.1.2.).  

De verhouding langgeschoolde mannen en vrouwen zegt niet alles. Wanneer ze aan hogere studies 
beginnen, kiezen mannen en vrouwen andere specialisaties. Grafiek 36 toont het studiedomein 
waarvoor jongeren in het hoger onderwijs kiezen naar geslacht. Daaruit blijkt de over- of 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in elk studiedomein in verhouding tot mannen. 

 

Grafiek 36 - Verschillende studiekeuzes in het hoger onderwijs naar geslacht 
(over- of ondervertegenwoordiging van de vrouwen naar domein in het hoger onderwijs, in procentpunt, 
2020) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Vrouwen kiezen vaker voor de gezondheidszorg, het onderwijs en sociale wetenschappen. Ze zijn 
daarentegen ondervertegenwoordigd in domeinen als ICT, engineering en natuurwetenschappen, 
die doorgaans beter betaalde jobs opleveren. In de praktijk zijn er vandaag nog steeds weinig 
studierichtingen die een genderevenwicht benaderen. De ongelijke concentratie van vrouwen en 
mannen in de verschillende studiedomeinen werken een scheiding op de arbeidsmarkt (naar 
beroep en naar sector) in de hand. Die keuzes hebben gevolgen voor hun toekomstige inkomen en 
hun loopbaankansen. 

De onderstaande grafiek toont de verhouding leerlingen die voor een STEM-richting kiezen per 
onderwijsniveau naar geslacht. Opvallend is de zeer uitgesproken ondervertegenwoordiging van 
vrouwen. In het secundair onderwijs vinden we 37 % van de jongens tegen 13 % van de meisjes in 
een STEM-richting. In de STEM-richtingen in het postsecundair beroepsonderwijs valt de 
afwezigheid van vrouwen op. In het hoger onderwijs kiezen meer vrouwen voor een STEM-richting 
naarmate het studieniveau toeneemt. Zo volgen in de korte cycli van het hoger onderwijs 25 % van 
de mannen een STEM-richting, tegen 1 % van de vrouwen. In de bachelor bedraagt de verhouding 
31 % van de mannen tegen 6 % van de vrouwen. Van de doctoraatsstudenten kiest 55 % van de 
mannen voor die richting tegen 32 % van de vrouwen. Dat aandeel is evenwel aanzienlijk groter 
dan dat voor de andere diplomaniveaus. De STEM-materies lenen zich mogelijk beter dan andere 
tot een doctoraat. 
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Grafiek 37 - Aandeel van de afgestudeerden in STEM-richtingen naar studieniveau 
(in % van de overeenstemmende afgestudeerden, 2020) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Er is veel onderzoek20 gevoerd naar de beweegredenen voor jonge meisjes om voor een STEM-
richting te kiezen. 

• Om te beginnen zouden meisjes bij gelijkwaardige intellectuele capaciteiten minder 
vertrouwen hebben in zichzelf en in hun kunnen. Daarom hebben vrouwen een sterker signaal 
nodig om de stap naar een STEM-richting te zetten. Terwijl mannen genoegen nemen met een 
gemiddelde score om zich in staat te voelen dergelijke studies aan te vatten, hebben vrouwen 
een uitmuntende score nodig om zeker te zijn van hun stuk. 

• Studies hebben bovendien aangetoond dat jongens voor gelijke prestaties een hogere 
waardering krijgen dan meisjes, wat het zelfvertrouwen van meisjes verder ondermijnt. 

• Tot slot staan meisjes zichzelf minder mislukkingen en trial and error toe, hoewel die essentieel 
zijn om kennis van wiskunde en wetenschappen te verwerven. 

• Uit een gezamenlijke studie van de UCLouvain en de Forem (2020) bleken meerdere bepalende 
factoren voor de genderverschillen in STEM-richtingen. Die beroepen worden met 
genderstereotypen geassocieerd: ze zijn eenzaam, toegespitst op data, ze worden uitgeoefend 
in omgevingen waar je dominant, assertief en competitief ingesteld moet zijn. Volgens de 
studie voelen vrouwen van nature een nood aan sociaal contact en zijn ze daardoor meer 
aangetrokken tot sociale rollen, solidariteit, maatschappelijke dienstverlening en 
samenwerking. Ze tonen weinig belangstelling voor STEM omdat hun rol binnen de 
maatschappij niet verenigbaar is met het stereotiepe beeld van die beroepen. Een andere 
verklaring die wordt aangehaald is dat je buitengewoon intelligent zou moeten zijn voor die 
studierichtingen (ingenieur, informaticus, ...). Maar jonge meisjes hebben van jongs af aan 
minder vertrouwen in hun wetenschappelijke vaardigheden. De combinatie van die twee 
factoren maakt dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de STEM-richtingen. 

 
20  DigitalWallonia (2020), Les déterminants de l’attrait pour les études et les métiers scientifiques et techniques chez 

les 12-25 ans. Les déterminants de l’attrait pour les études et les métiers scientifiques et techniques chez les 12-25 
ans; STEM-actieplan van de Vlaamse Gemeenschap dat jongeren, in het bijzonder meisjes, warm wil maken voor 
STEM-richtingen. 

https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/Rapport-STEM-11-2020.pdf
https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/Rapport-STEM-11-2020.pdf
https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/Rapport-STEM-11-2020.pdf
https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/Rapport-STEM-11-2020.pdf
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• De minder grote interesse van vrouwen voor STEM-opleidingen zou er ook mee kunnen te 
maken hebben dat die materies snel evolueren. Aangezien vrouwen vaker een 
loopbaanonderbreking nemen, met name wanneer ze een kind krijgen, zou het van hen meer 
vergen om hun competenties bij te spijkeren en om op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen in het vakgebied. Om die reden vermijden sommige vrouwen studierichtingen 
waarvoor de competenties snel evolueren. 

• Uit andere studies komt het belang van rolmodellen naar voren. Meisjes zouden zich immers 
niet met die functies identificeren omdat het hen aan voorbeelden van vrouwen in die 
domeinen ontbreekt. Vrouwen hebben ook minder toegang tot strategische informatie die kan 
worden verkregen via een informeel netwerk of een mentor-mentee-relatie, omdat er minder 
vrouwen sleutelfuncties vervullen in het onderwijssysteem. Maar hoewel het onderwijs een 
overwegend vrouwelijke sector is, daalt het aantal vrouwen naarmate het diplomaniveau 
toeneemt. Nochtans bleek uit studies dat vrouwelijke leerkrachten in STEM-richtingen niet 
alleen de prestaties van studentes ten goede komt, maar ook de waarschijnlijkheid dat ze voor 
dat soort studies kiezen. Zo onderzochten Meulders et al. (2012) in het bijzonder de 
werkomgeving van de Franstalige universiteiten in België. De toename van het aandeel 
studentes ging gepaard met een vervrouwelijking van het lerarenkorps, maar er lijkt een 
onevenwicht te blijven bestaan op de hogere niveaus van de academische loopbaan en in de 
besluitvormingsorganen. De voornaamste redenen die daarvoor worden aangehaald zijn de 
moeilijkheid om onderzoekswerk te combineren met kinderen en het gewicht van het 
mannelijke model in de dominante opvatting van een academische loopbaan. 

• Tot slot aarzelen sommige vrouwen om studies aan te vatten waarmee ze in een door mannen 
gedomineerde werkomgeving zullen terechtkomen. 

Er worden tal van initiatieven genomen om vrouwen aan te moedigen STEM-richtingen te volgen. 
In Wallonië bijvoorbeeld worden met de campagne Wallonia Wonder Women21 getuigenissen van 
vrouwen in IT verspreid om jonge meisjes warm te maken voor die richtingen. In hoofdstuk 4 wordt 
een reeks initiatieven met dezelfde doelstelling opgelijst: het aantal vrouwen in STEM-richtingen 
en -beroepen opkrikken. 

We hebben ook hetzelfde soort oefening gedaan als in de inleiding van dit hoofdstuk: welke 
verschillen in werkgelegenheidsgraad tussen mannen en vrouwen stellen we bij gelijkwaardige 
eigenschappen vast naargelang van de gekozen studierichting? Uit die analyse blijkt dat bij een 
gelijke studierichting vrouwen minder vaak aan het werk zijn dan mannen. Zo zien we bij vrouwen 
in de richting "engineering, industrie en bouw" een werkgelegenheidsgraad van 70 %, tegen 89 % 
bij mannen, een verschil van 18 procentpunt. Hetzelfde geldt voor de studies "informatie- en 
communicatietechnologie (ICT)", waar de werkgelegenheidsgraad van vrouwelijke afgestudeerden 
70 % bedraagt, tegen 83 % bij de mannen. Het verschil neemt toe naarmate de opleiding gepaard 
gaat met een sector die door mannen wordt gedomineerd. 

  

 
21  DigitalWallonia.be – Wallonia Wonder Women. 

https://www.digitalwallonia.be/women
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Grafiek 38 - Voorspelde werkgelegenheidsgraad in functie van de studierichting  
(in % voor personen van 20 tot 64 jaar, op basis van een Probitmodel rekening houdend met verschillen in 
regio, nationaliteit, gezinstype, opleidingsniveau, opleidingsdomein en leeftijd, 2017-2021, en verschil 
man-vrouw in procentpunt) 
 

 
 
Bronnen: Eurostat, berekeningen HRW. 
Op basis van afzonderlijke regressies (Probitmodel) voor mannen en vrouwen rekening houdend met verschillen in 
opleidingsniveau, opleidingsdomein, regio, leeftijd, gezinstype en jaar van enquête. De voorspelde kans is berekend 
op basis van de gemiddelde waarden voor deze persoonseigenschappen. 
 

 

In een studie van Denys (2020)22 wordt de paradox tussen het toenemende scholingsniveau van 
vrouwen en hun loopbaanontwikkeling benadrukt. Uit de VDAB-verslagen over de transities naar 
werk van jonge schoolverlaters in de periode 2001-2020 blijkt dat vrouwen minder lang dan 
mannen werkloos zijn en zich sneller inschakelen in de arbeidsmarkt. Hun relatieve voorsprong 
door hun hogere scholingsniveau en hun snellere inschakeling ebt echter snel weg wanneer ze hun 
eerste kind krijgen. Uit de studie blijkt dat de stap die vrouwen bij die gelegenheid opzijzetten nooit 
meer wordt gecompenseerd in hun loopbaan. Hun loopbaanontwikkeling blijft nadien achter bij die 
van de mannen. In paragraaf 2.1.3 wordt de weerslag van het ouderschap op de loopbaan van 
mannen en vrouwen uitvoeriger toegelicht. 

2.1.1.4. Permanente opleiding 

De arbeidsmarkt verandert voortdurend, en daarmee ook de competenties die worden gevraagd. 
Om inzetbaar te blijven moeten werknemers hun competenties up-to-date houden met 
permanente opleiding (reskilling en upskilling). Dat geldt voor elk diplomaniveau. Uit eerdere 
werkzaamheden van de Raad was al gebleken dat er weinig verschillen waren in participatiegraad 
aan permanente opleiding tussen mannen en vrouwen23. Ze toonden wel aan dat mannen 
opleidingen volgden waarmee ze hun professionele competenties en bijgevolg hun 

 
22 Denys J. (2020), De overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt – 15 inzichten op basis van de 

schoolverlatersstudies van de VDAB (2001-2002 – 2020), Randstad research. 
23 HRW (2021), Permanente opleiding van werknemers: investeren in de toekomst. 

https://hrw.belgie.be/nl/home/verslagen-adviezen/alle-verslagen/verslagen-2021/permanente-opleiding-voor-werknemers-investeren-de-toekomst-november-2021
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loopbaankansen konden vergroten, terwijl vrouwen vaker kozen voor opleidingen die een 
persoonlijke behoefte vervullen. 

Kijken we naar het verloop van de participatiegraad aan opleiding, dan valt de forse stijging in 2021 
op. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat ondernemingen van de gedwongen 
werkonderbrekingen als gevolg van de gezondheidscrisis hebben gebruikgemaakt om hun 
personeel op te leiden. In een vergelijking tussen de gewesten is de participatie in Brussel het 
hoogst. Dat heeft ermee te maken dat overheidsinstellingen en grote ondernemingen er gevestigd 
zijn. In een internationale vergelijking is de participatiegraad in België lager dan in de landen uit de 
vergelijking, met uitzondering van Duitsland. De noordse landen onderscheiden zich met 
participatiegraden die twee tot drie keer hoger zijn dan de Belgische, en met een 
oververtegenwoordiging van vrouwen bij de deelnemers aan opleiding. 

 

Grafiek 39 - Participatiegraad aan opleiding tijdens de afgelopen vier weken 
(in %, 25-64-jarigen) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

2.1.2. Tijdsverdeling 

De tijdsverdeling bleek zeer uiteenlopend naargelang van het geslacht. In deze paragraaf gaan we 
uit van een ruimere visie: we kijken niet alleen naar de tijd die wordt besteed aan betaald werk 
maar ook aan andere activiteiten, in het bijzonder onbetaald werk zoals huishoudelijke taken en de 
opvoeding van de kinderen. Ieder individu deelt de dag immers in met betaald werk, ontspanning 
en onbetaalde taken. De genderstereotypen blijken zeer duidelijk uit de dagelijkse taakverdeling. 
Hoewel vrouwen steeds vaker op de arbeidsmarkt actief zijn, blijven ze nog altijd belast met het 
leeuwendeel van de huishoudelijke taken. Dat blijkt uit de tijdsverdeling tussen betaald en 
onbetaald werk in grafiek 40. De tijd die vrouwen minder op de arbeidsmarkt besteden, 
compenseren ze ruimschoots door de tijd die ze besteden aan de huishoudelijke taken (onbetaald 
werk).  
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Grafiek 40 - De verdeling tussen betaald en onbetaald werk verschilt sterk naargelang van het geslacht 

in België 
(in minuten per dag, bevolking van 15 tot 64 jaar, 2013) 
 

 
 
Bron: OESO. 
 

 

Grafiek 41 toont die genderverschillen voor de verschillende activiteiten die tijdens een weekdag 
plaatsvinden. De verdeling van de bezigheden tussen mannen en vrouwen blijkt zeer traditioneel. 
Vrouwen besteden minder tijd aan betaald werk en ontspanning dan mannen en meer tijd aan 
huishoudelijke taken en de zorg voor de kinderen. 

 

Grafiek 41 - Dagelijkse tijdsverdeling naargelang van het geslacht 
(genderverschil in %1, gemiddeld bestede tijd tijdens een weekdag, 2013) 
 

 
 
Bron: Statbel. 
1  Gedefinieerd als: (tijd besteed door vrouwen - tijd besteed door mannen)/ tijd besteed door mannen. 
 

 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

 

77. 

Focussen we op de groep van 25-39-jarigen die tenminste één kind jonger dan zeven jaar hebben, 
dan zijn de genderverschillen nog groter.24 Moeders besteden gemiddeld 16 uur en 6 minuten per 
week aan de zorg voor en opvoeding van de kinderen, vaders 8 uur en 34 minuten. Moeders 
besteden 18 uur en 16 minuten aan betaald werk, vaders 31 uur en 51 minuten. De huishoudelijke 
taken nemen 20 uur en 32 minuten van de tijd van moeders in beslag, tegen 12 uur en 25 minuten 
voor de vaders. Zo besteden moeders per week gemiddeld 13 uur 35 minuten minder aan betaald 
werk dan vaders, 15 uur en 39 minuten meer aan de zorg voor de kinderen en aan huishoudelijke 
taken. Bovendien zien we weinig verandering doorheen de tijd: in 1999 (2013), besteedden 
vrouwen 5 uur 50 minuten aan koken, mannen 2 uur en 8 minuten. We stellen hetzelfde vast voor 
de tijd die gaat naar de schoonmaak en de afwas. Gaan we de situatie van jongvolwassen na, dan 
zien we daar al verschillen in de tijdsbesteding. Meisjes besteden meer tijd aan onderwijs, sociale 
participatie en huishoudelijke taken, jongens meer aan ontspanning. 

De Rock en Perilleux (2021) hebben onderzocht hoe gezinnen hun tijd verdelen over betaald en 
onbetaald werk en wat de weerslag van die tijdsverdeling is op de levenstevredenheid. Ze tonen 
aan dat mannen ongeacht het opleidingsniveau van hun partner meer tijd besteden aan betaald 
werk en vrouwen meer aan niet betaalde activiteiten. Ze stelden een negatief effect vast op het 
subjectieve welbevinden van vrouwen die voltijds werken en tegelijkertijd het leeuwendeel van het 
niet betaalde werk op zich nemen, waardoor ze dubbel belast worden. In die situatie zijn vrouwen 
gelukkiger wanneer ze deeltijds werken. Ze besluiten dat vrouwen een evenwichtiger verdeling 
tussen betaald en niet betaald werk zouden willen, maar mannen niet. Flèche et al. (2020) kwamen 
tot gelijkaardige resultaten. In gezinnen waar de vrouw meer uren op de arbeidsmarkt doorbrengt 
dan de man en tegelijk de meeste huishoudelijke taken op zich neemt, voelt ze zich overgevraagd 
en ontevreden. De auteurs stellen dat vrouwen die ongelijke verdeling als onrechtvaardig ervaren, 
en dat weegt op hun levenstevredenheid.  

In homoseksuele koppels zouden we een gelijker verdeling kunnen verwachten. Op basis van 
enquêtegegevens tonen van der Vleuten et al. (2021) aan dat het betaald arbeidsaanbod van 
mannelijke homoseksuele koppels 4 uur per week groter is dan dat van vrouwelijke homoseksuele 
koppels. Dat verschil wordt opgetekend in België en in de andere landen uit de analyse (DE, NL, FR, 
NO, AU, UK). Interessant daarbij is dat het verschil voor koppels met kinderen niet langer significant 
is. Uit de studie blijkt daarnaast dat de taken gelijker worden verdeeld in vrouwelijke homoseksuele 
koppels. Aangezien de uitvoering van huishoudelijke taken vaak als de rol van de vrouw wordt 
beschouwd, accepteren vrouwelijke koppels makkelijker om die taken uit te voeren en ze dus 
eerlijker te verdelen. 

De coronacrisis toonde aan dat de verschillen in taakverdeling tussen mannen en vrouwen blijven 
bestaan, in het bijzonder wat de zorg voor de kinderen betreft. De schoolsluitingen als gevolg van 
de lockdowns of te veel coronabesmettingen onder de leerlingen en de verlengde schoolvakanties 
en quarantaines dwongen veel ouders ertoe hun kinderen op te vangen tijdens de werkuren. Maar 
het waren vooral de moeders die de zorg op zich namen (zie onder meer Del Boca et al., 2020; Farré 
et al., 2020; Glorieux, 2020; Hupkau en Petrongolo, 2020; Scarpetta et al., 2021; Sevilla en Smith, 
2020). De mogelijkheid om te telewerken leidde soms tot een dubbele werkdag voor de moeders: 
de zorg voor de kinderen en het betaalde werk. Het verbaast dan ook niet dat vrouwen verklaarden 
zich vermoeider en gestresseerder te voelen dan mannen tijdens de COVID-19-crisis (Mascherini et 
al., 2020). Volgens een studie van de VUB25 deed de lockdown de genderongelijkheid toenemen. 
Hoewel mannen dagelijks vier uur meer thuis waren tijdens de lockdown dan in 2013 (vorige 
enquêtegolf), namen ze slechts zes minuten extra aan huishoudelijke taken op zich. De auteurs 
besluiten dat mannen ook wanneer ze niet naar het werk, de sportclub of op restaurant kunnen, 
geen extra tijd besteden aan het huishouden. 

 
24 IGVM (2020), Vrouwen en mannen in België. 
25 VUB (2020), Quarantine reinforces gender inequality. 

https://press.vub.ac.be/quarantine-reinforces-gender-inequality
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Uit de specifieke pandemiegegevens die de OESO heeft verzameld en die worden getoond in grafiek 
42 blijkt inderdaad dat in gezinnen waar beide partners aan het werk zijn, ruim de helft van de 
vrouwen verklaart het meeste of al het extra niet betaald werk als gevolg van de 
gezondheidsmaatregelen op zich te hebben genomen, tegen amper 20 % van de mannen. De 
genderverschillen zijn nog groter wanneer de ene ouder wel werkt en de andere niet. In gezinnen 
waar de moeder niet werkt en de vader wel, zegt 83 % van de moeders het meeste of al het extra 
niet betaalde werk op zich te hebben genomen. In de omgekeerde situatie, waarin de vader niet 
werkt en de moeder wel, verklaart slechts 19 % van de vaders het meeste of al het extra niet 
betaalde werk te hebben gedaan. Genderstereotypen blijven met andere woorden bestaan zelfs 
wanneer de moeder aan het werk is. Dat komt ook tot uiting in de RVA-gegevens over het corona-
ouderschapsverlof, waarvoor het aandeel vrouwen 71 % bedroeg. 

 

Grafiek 42 - Het waren vooral de vrouwen die de kinderen opvingen tijdens de pandemie in België 
(in % van het aantal ouders dat verklaart de meeste extra taken als gevolg van de sluitingen van de scholen 
en de kinderopvang op zich te hebben genomen, 2020) 
 

 
 
Bron: OESO. 
 

 

Uit een recente studie van Boll et al. (2021) blijkt dat vaders tijdens de gezondheidscrisis alleen 
meer taken op zich namen wanneer hun partner een job had waarvoor telewerk niet mogelijk was. 
Volgens de auteurs was de pandemie niet zozeer een opportuniteit voor vaders om zich in te zetten 
voor de zorg voor de kinderen, maar soms een absolute noodzaak (wanneer de vader aanwezig en 
de moeder afwezig was). In de volgende paragraaf wordt uitvoerig toegelicht welk effect het 
ouderschap heeft op de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. 
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Kader 4: Impact van (het risico op) jobverlies op het arbeidsaanbod van de partner 

Deze resultaten maken duidelijk dat beslissingen over arbeidsmarktparticipatie niet enkel op 
individueel niveau worden genomen, maar ook een belangrijke gezinsdimensie hebben. 
Gezinsleden passen zich aan de arbeidsmarktsituatie van hun partner aan. Zulke aanpassingen 
in het gezin vormen een belangrijke “verzekering”, en gezinnen zijn daardoor beter beschermd 
tegen schokken (zoals loonverlies of jobverlies) dan alleenstaanden (Blundell et al. 2016, Pruitt 
en Turner 2020). 

Een belangrijk moment waarop een gezinslid zijn arbeidsmarktaanbod kan aanpassen, is 
wanneer de partner zijn of haar werk verliest. Op dit moment kan dat gezinslid beslissen om op 
zoek te gaan naar een job als hij of zij inactief was, of om het aantal gewerkte uren te verhogen. 
Dit fenomeen wordt het “added worker effect” genoemd (Lundberg, 1985; Stephens, 2002). 

Een analyse van 16 Europese landen over de periode 2005-2020 toont dat gezinsleden, volgend 
op een jobverlies van de partner, effectief een 52 % hogere kans hebben om op zoek te gaan 
naar werk en een 61 % hogere kans om het aantal gewerkte uren te (willen) verhogen dan in een 
vergelijkbaar gezin zonder jobverlies. Deze effecten zijn gelijkaardig in België (Gelade et al., 
2022). 

Bovendien anticiperen gezinnen er ook op. Wanneer ze schrik hebben dat een gezinslid zijn werk 
zal verliezen, verhoogt de partner al zijn arbeidsmarktaanbod. In periodes van crisis is dit effect 
zelfs even groot als dat van een effectief jobverlies. Tijdens crisisperiodes, waarin er ook een 
hoger risico op jobverlies is, zorgt dit mechanisme dus voor een verhoging van het 
arbeidsmarktaanbod. 

Traditioneel werd hierbij het arbeidsmarktaanbod van vrouwen geanalyseerd. De impact van 
jobverlies van de partner op het zoeken naar een job is echter even groot voor mannen als voor 
vrouwen. Dit is coherent met het verminderde belang van het model waarin de man de 
belangrijkste kostwinner is. Vrouwen hebben wel een hogere kans om in dit geval hun aantal 
gewerkte uren te (willen) verhogen, wat verder benadrukt dat vrouwen hun werktijd sterker 
aanpassen aan de gezinssituatie. 

Het vermogen en de nood om zich aan te passen hangt ook sterk af van de gezinssituatie. Bij een 
jobverlies verhogen gezinnen met kinderen het arbeidsmarktaanbod van de partner veel sterker, 
wat verklaard kan worden door de hogere kosten en verantwoordelijkheid die ze hebben voor 
die kinderen. Ze anticiperen er echter niet op en verhogen hun arbeidsmarktaanbod niet sterker 
bij een schrik op jobverlies, mogelijk omdat het moeilijker is voor hen om dat snel te doen. 
Maatregelen die helpen om werk en gezin te combineren, zoals toegankelijke kinderopvang, 
helpen in dit geval dus niet enkel om arbeidsmarktparticipatie te verhogen, maar laat gezinnen 
ook toe om arbeidsmarktrisico’s te beheersen. 

 

2.1.3. Ouderschap 

De statistische gegevens uit de ad-hocmodule van de EAK’s van 2018 over de combinatie van 
beroep en gezin tonen dat vrouwen die moeder worden vaker dan mannen ervoor kiezen hun 
loopbaan te onderbreken of deeltijds te gaan werken om voor de kinderen te zorgen. Ze bouwen 
dus minder werkervaring op dan vaders.  

Het diplomaniveau is bepalend voor de keuzes die vrouwen maken bij de geboorte van een kind. 
Kortgeschoolde vrouwen kiezen er vaker voor uit de arbeidsmarkt te treden (of niet toe te treden) 
om voor de kinderen te zorgen. Langgeschoolde vrouwen verkiezen loopbaanonderbrekingen die 
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hen in staat stellen het gezinsleven makkelijker te combineren met het beroepsleven. In haar 
recente begrotingsakkoord (oktober 2022) heeft de federale regering besloten de duur in te korten 
van het tijdskrediet in de private sector en van de loopbaanonderbrekingen voor ambtenaren om 
voor de kinderen te zorgen. Paragraaf 4.2.6 komt in meer detail terug op de verschillende 
ouderschapsverloven en mogelijkheden tot loopbaanonderbreking ter beschikking van 
werknemers. 

 

Grafiek 43 - Weerslag van de zorg voor de kinderen op de werkgelegenheid naar geslacht en 

scholingsniveau 
(in %, 2018) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
Geen gegevens beschikbaar in verband met nooit gewerkt hebben voor midden- en langgeschoolde mannen. 
 

 

Het verschil in werkgelegenheid tussen mannen en vrouwen hangt ook af van het aantal en de 
leeftijd van de kinderen. Hoe meer kinderen, hoe groter het verschil. De aanwezigheid van jonge 
kinderen draagt er ook aan bij. De verschillen in België houden gelijke tred met het gemiddelde in 
de andere landen uit de vergelijking. 
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Grafiek 44 - Verschil in werkgelegenheid naar geslacht en naargelang van het aantal en de leeftijd van 

de kinderen 
(verschil in procentpunt, 2021) 
 

 
 
Bron: EIGE. 
 

 

Vrouwen nemen niet alleen vaker een loopbaanonderbreking, hun loopbaanonderbrekingen duren 
ook langer. De meeste mannen kiezen voor een loopbaanonderbreking die maximaal zes maanden 
duurt (80 % van het totaal). Voor vrouwen bedraagt dat percentage slechts 50 %. Een kwart van de 
vrouwen neemt een onderbreking van zes tot twaalf maanden en ongeveer 12 % een van één tot 
twee jaar. De duur van de onderbreking komt heel concreet tot uiting in minder opgebouwde 
werkervaring, wat een weerslag heeft op de loopbaanontwikkeling (kansen op promotie) en het 
loon. 

 

Grafiek 45 - Loopbaanonderbreking voor de zorg voor de kinderen naar afwezigheidsduur 
(in duizenden personen, 2018) 
 

 
 

Bron: Eurostat. 
Geen gegevens beschikbaar voor de mannen voor 2 tot 3 jaar en langer dan 5 jaar. 
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Het verschil in impact van het ouderschap op de loopbaan van mannen en vrouwen werd al 
veelvuldig onderzocht in de economische literatuur. Daaruit blijkt dat de negatieve effecten voor 
moeders zowel in de werkgelegenheid als in het inkomen tot uiting komen (Goldin, Kleven, 2019). 
Terwijl vrouwen een groot en langdurig nadeel ondervinden (Lundborg et al., 2017; Angelov et al., 
2016; Cortes en Pan, 2020) heeft het ouderschap voor mannen geen effect. In sommige studies 
komt het voor mannen zelfs als een voordeel naar voren.  

Met hun onderzoek naar door IVF (in-vitrofertilisatie) geïnduceerde vruchtbaarheidsvariatie bij 
kinderloze vrouwen in Denemarken hebben Lundborg et al. (2017) het loonnadeel door het 
moederschap berekend. Door de geslaagde vruchtbaarheidsbehandelingen met de niet geslaagde 
te vergelijken kwamen de auteurs tot de vaststelling dat de moeders langdurig minder verdienden 
omdat ze kinderen hadden. Enkele jaren later hebben Kleven et al. (2019b) het loonverschil in 
Denemarken als gevolg van het moederschap op 20 % geraamd. Volgens hen is het moederschap 
vandaag de belangrijkste bepalende factor voor het loonverschil. De auteurs stellen dat ongeveer 
40 % van de loonverschillen in 1980 kon worden toegeschreven aan de kinderen (in Denemarken). 
Dat percentage nam toe tot 80 % in de recentere jaren (2013 in de studie). Blau en Kahn (2017) 
wijzen er ook op dat de voornaamste drijvende kracht achter het loonverschil erin bestaat dat 
vrouwen minder betaald werk gaan uitvoeren om voor de kinderen te zorgen, terwijl mannen dat 
niet doen.  

 

Grafiek 46 - Weerslag van het ouderschap op de inkomens en de participatie 

 

 
 
Bron: Kleven et al. (2019). 
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In een andere studie hebben Kleven et al. (2019a) hun methodologie toegepast op zes landen, 
namelijk Oostenrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en 
Zweden. Terwijl het ouderschap voor vaders geen impact heeft in de zes landen, heeft het een 
onmiddellijk, groot en langdurig negatief effect op het gemiddelde loon van moeders. Het nadeel 
op lange termijn (vijf tot tien jaar na de geboorte) bedraagt 20 % in Denemarken, 30 % in Zweden, 
40 % in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, 50 % in Oostenrijk en 60 % in Duitsland. 
Dezelfde methodologie werd toegepast in tal van andere landen: in Noorwegen raamden Nix en 
Andersen (2019) het nadeel op 21 %, in Spanje bedroeg het volgens Quinto et al. (2020) 30 %, in 
Finland kwamen Sieppi en Pehkonen (2019) uit op een nadeel van 31 %, in Frankrijk berekenden 
Meurs en Pora (2019) een nadeel van 32 % en in Nederland tot slot werd het loonnadeel als gevolg 
van het moederschap geraamd op 46 % op basis van de resultaten van Rabaté en Rellstab (2021). 
België situeert zich halverwege de rangschikking met een loonnadeel van 32 % volgens Fontenay et 
al. (2021). Het is dus minder uitgesproken dan in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, 
Nederland, Oostenrijk en Duitsland, maar er is ruimte voor verbetering. 

In theorie zou een ouderschapsnadeel voor moeders alleen mogen voorkomen wanneer vrouwen 
minder verdienen dan hun partner. Als dit niet het geval is, houdt een loonnadeel alleen steek als 
vrouwen productiever zijn in het huishouden, als zij meer waarde hechten aan het huishouden, of 
als gezinnen er minder nut van ondervinden dat de vrouw aan het werk is, wat allemaal samenhangt 
met sociale normen over genderrollen (die in de volgende paragraaf aan bod komen). Uit empirisch 
onderzoek van Cortes en Pan (2020) over de Verenigde Staten blijkt dat het nadeel wordt bevestigd 
zelfs voor vrouwen die veel langer geschoold zijn dan hun echtgenoten. De Quinto et al. (2020) 
stelden ook een aanzienlijk nadeel voor langgeschoolde vrouwen vast door een verminderd 
arbeidsvolume, terwijl kortgeschoolde vrouwen vaker de arbeidsmarkt verlaten. Bang (2021) stelt 
dat de aanpassingen door de moeder of de vader niet alleen een kwestie van inkomen zijn maar 
ook afhangen van de flexibiliteit in hun job. Ze stelde vast dat een grotere flexibiliteit in het werk 
van vrouwen en mannen de arbeidsmarktparticipatie met 4 procentpunt verhoogt in het eerste 
jaar na de geboorte van het kind. Bovendien blijkt dat een grotere flexibiliteit van de man 
bepalender is om de arbeidsmarktparticipatie van de vrouw aanzienlijk te verhogen dan haar eigen 
beroepsflexibiliteit. In koppels waar de man meer flexibiliteit in zijn job heeft, is de kans dat de 
vrouw actief is 10 procentpunt hoger en haar werktijd 7 procentpunt. 

Fontenay, Murphy en Tojerow (2021) voegden een originele invalshoek toe aan de literatuur met 
hun analyse van het moederschapsnadeel naar bedrijfstak. Ze tonen aan dat de kenmerken van het 
werk en in het bijzonder atypische of onregelmatige werktijdregelingen sterk gecorreleerd zijn met 
de omvang van het nadeel. Volgens de auteurs anticiperen vrouwen niet op alle kosten die inherent 
zijn aan het moederschap wanneer ze voor een job kiezen. In jobs waarin het moeilijker is werk en 
gezin te combineren is het nadeel groter en kiezen vrouwen vaker voor een werktijdvermindering. 
Dat verklaart waarom het moederschapsnadeel in een sector als het onderwijs waarin de 
werktijdregeling en de vakanties van tevoren vastliggen kleiner is dan in de ziekenhuissector waar 
de werktijdregeling elke week anders is en avond- en nachtwerk de norm zijn. Fontenay et al. 
menen dat een aanpassing van de jobs zodat de werkomstandigheden het mogelijk maken gezin en 
werk te combineren een grote rol kan spelen in het terugdringen van het nadeel. 

Nautet en Piton (2021) onderzochten de effecten van het ouderschap op de loopbaan van mannen 
en vrouwen in België, op het vlak van werkgelegenheid, arbeidsvolume en loopbaankansen. 
Rekening houdend met de individuele kenmerken (leeftijd, provincie van de woonplaats, 
scholingsniveau, burgerlijke staat), blijkt uit de resultaten dat een moeder 3,2 procentpunt minder 
kans maakt aan het werk te zijn dan een vrouw zonder kinderen. Hoewel het nadeel van het 
moederschap al blijkt vanaf het eerste kind, blijft het beperkt tot minder dan één procentpunt. Dat 
geldt ook voor vrouwen met twee kinderen. Moeders met drie kinderen zijn echter vaker genoopt 
de arbeidsmarkt (ten minste tijdelijk) te verlaten, zodat ze ten opzichte van kinderloze vrouwen 
met vergelijkbare persoonlijke kenmerken een werkgelegenheidsnadeel van 9 procentpunt 
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ondervinden. De leeftijd van het jongste kind heeft eveneens een invloed, aangezien het nadeel 
wordt opgetekend tot dit kind 5 jaar is. 

Voor de mannen blijkt uit de analyse dat een vader 5,3 procentpunt meer kans heeft om aan het 
werk te zijn dan een man zonder kinderen. Voor het eerst vader worden, heeft al een aanzienlijke 
impact op de werkgelegenheidsgraad (+7,3 procentpunt) en die "bonus" neemt nog toe bij het 
tweede kind (+8,8 procentpunt). Die grotere kans aan het werk te zijn neemt af wanneer het gezin 
van de man drie kinderen of meer telt. De leeftijd van het jongste kind heeft geen effect op de 
werkgelegenheidsbonus voor de vaders. 

De extra tijd die moeders aan de kinderen besteden, leidt niet alleen tot uittredingen uit de 
arbeidsmarkt maar ook tot arbeidsduurvermindering. De kans dat een moeder deeltijds werkt, is 
9 procentpunt groter dan voor een vrouw zonder kinderen met gelijkaardige kenmerken die in 
dezelfde bedrijfstak werkt en hetzelfde beroep uitoefent. Van een vader daarentegen met dezelfde 
persoonlijke kenmerken als een man zonder kinderen en die in dezelfde bedrijfstak eenzelfde 
beroep uitoefent, is het 2,3 procentpunt minder waarschijnlijk dat hij deeltijds werkt. 

Dat afgeleid effect van ouderschap komt bovenop het feit dat vrouwen doorgaans al vaker werken 
in bedrijfstakken of beroepen waar deeltijdarbeid meer ingeburgerd is, terwijl mannen vaker 
werken in sectoren of beroepen waar dat soort flexibiliteit minder gangbaar is. De aanpassing van 
de arbeidsduur komt ook tot uiting in een geringer aantal moeders dat overuren presteert of op 
atypische uren werkt. 

 

Grafiek 47 -  Het ouderschap: een nadeel voor de vrouwen, een bonus voor de mannen 
(effect in procentpunt van een kind te hebben, voor 20- tot 64-jarigen, tijdens de periode 1998-2019) 

 

 
 
Bron: Nautet en Piton (2021). 
 

 

Uit de gedetailleerde analyse naargelang van het scholingsniveau blijkt dat de opleiding over het 
algemeen geen grote invloed heeft op de weerslag van het vaderschap op het arbeidsaanbod van 
de mannen. Daartegenover zal een kort- of middengeschoolde moeder vaker de arbeidsmarkt 
verlaten, terwijl een langgeschoolde moeder veeleer haar arbeidsduur zal verminderen. Werken 
betekent voor ouders dat ze opvang moeten vinden voor hun kinderen. Die opvang kan financieel 
moeilijk toegankelijk zijn voor kort- en middengeschoolde vrouwen. De balans tussen kosten en 
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baten - niet alleen financiële - kan sommigen van hen ertoe brengen te stoppen met werken om 
zelf voor de kinderen te zorgen, en dat des te meer naarmate het aantal kinderen toeneemt. 

 

Grafiek 48 - Financiële ontmoediging om te werken door de kosten van kinderopvang 
(in % van het inkomen, 2021) 
 

 
 
Bron: OESO. 
 

 

De door de OESO ontwikkelde indicator "financiële ontmoediging om tot de arbeidsmarkt toe te 
treden als gevolg van de kosten van kinderopvang" meet het percentage inkomensverlies als gevolg 
van hogere belastingen of lagere uitkeringen wanneer een ouder met twee kinderen voltijds gaat 
werken en gebruik maakt van kinderopvang. De berekeningen hebben betrekking op koppels met 
twee kinderen van 2 en 3 jaar, waarbij de andere ouder voltijds werkt tegen 67 % van het 
gemiddelde loon. Op deze basis staat België, in vergelijking met de referentielanden, vrij hoog in de 
rangschikking. Voor werknemers die aanspraak kunnen maken op het gemiddelde loon, gaat 
ongeveer 60 % van het extra inkomen verloren. 

Verschillende redenen worden aangehaald voor de uiteenlopende keuzes van vaders en moeders 
op de arbeidsmarkt en de gevolgen ervan voor hun loopbaankansen en hun verloning. Moeders 
zouden de voorkeur geven aan een job dichtbij hun woonplaats verkiezen die hen de flexibiliteit 
biedt die ze nodig hebben om het gezinsleven en de opvoeding van de kinderen op zich te nemen, 
ook al worden ze er minder voor verloond (Le Barbanchon et al. (2019). Moeders kiezen dus vaker 
voor een minder betaalde job als die hen in staat stelt dichter bij huis te werken. Vrouwen zeggen 
hun job vaker op wegens gezinsredenen, wat een negatief effect heeft op hun inkomen. Mannen 
daarentegen zeggen een job over het algemeen op om professionele kansen te grijpen die een 
positief effect hebben op hun inkomen. Vrouwen zien zich met andere woorden gedwongen een 
compromis te sluiten tussen het hebben van kinderen en het nastreven van een carrière, wat niet 
het geval lijkt voor mannen. 

Om het moederschapsnadeel te kunnen terugdringen is inzicht nodig in de mechanismen die eraan 
ten grondslag liggen. Aangezien vrouwen het vaakst blijven instaan voor de opvang van de 
kinderen, is de combinatie gezin en loopbaan moeilijker voor hen. Moeders werken over het 
algemeen minder of onregelmatiger uren dan mannen, nemen vaker een loopbaanonderbreking 
en specialiseren zich in andere beroepen en sectoren (Goldin, 2014; Blau en Kahn, 2017; Bertrand, 
2018). De grote verschillen in moederschapsnadeel tussen landen roept vragen op over de 
institutionele factoren die de omvang van het nadeel bepalen. Zo lijkt het gezinsbeleid dat verschilt 
van land tot land een belangrijke impact te hebben. Zo zijn de hoge kosten voor kinderopvang in 
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sommige landen en de moeilijke combinatie tussen voltijdwerk en de duur van een schooldag en 
de schoolkalender factoren die het arbeidsaanbod van ouders beïnvloeden. Naast de institutionele 
factoren wijst de literatuur op het belang van gendernormen. Die impliceren dat moeders die last 
vaker op zich nemen dan vaders. Met andere woorden, mochten de genderrollen in het gezin 
evenwichtig zijn verdeeld, zou het ouderschap geen groter nadeel betekenen voor moeders dan 
voor vaders. Uit de literatuur blijkt echter dat de genderrollen zeer hardnekkig zijn doorheen de tijd 
(Alesina et al., 2013). Voorkeuren zijn een andere verklaring. Die worden echter bepaald en/of 
beïnvloed door de maatschappij en leiden tot bepaalde gedragingen en keuzes, waardoor het 
moeilijk is normen van voorkeuren te onderscheiden (Akerlof en Kranton, 2000) (zie paragraaf 2.2 
voor een verdere bespreking van gendervoorkeuren en -normen en hoofdstuk 4 voor het 
gezinsbeleid). 

 
26 Council of Europe – Report on Psycho-Social Aspects of Single-Parent Families. 

Kader 5: Eenoudergezinnen 

Voor de gezinshoofden van een eenoudergezin is arbeidsmarktparticipatie moeilijker dan voor 
koppels met kinderen, aangezien de alleenstaande ouder volledig alleen alle gezinslasten moet 
dragen26.  

Om hun gezinsverantwoordelijkheden te kunnen opnemen zoeken alleenstaande ouders meer 
flexibiliteit. Ze moeten zich daarom beperken tot minder veeleisende beroepen, vooral 
deeltijdwerk, die een lager dan gemiddeld inkomen opleveren. Het armoederisico voor 
alleenstaande ouders is drie keer zo hoog als voor koppels met kinderen.  

Die kwetsbaarheid heeft ook een weerslag op de gezondheid van de gezinsleden. Het 
combineren van de twee ouderrollen leidt tot spanningen en vermoeidheid die het welzijn van 
de kinderen aantasten. 

Als de alleenstaande ouder geen betaald werk kan vinden dat verenigbaar is met de 
gezinsverantwoordelijkheden, kan de ouder in de inactiviteit belanden. Langdurige perioden van 
inactiviteit maken het moeilijker om weer aan het werk te gaan, door een verlies aan menselijk 
kapitaal. Er is een reëel risico om in de inactiviteit te verzanden. 

Tijdens de gezondheidscrisis werden eenoudergezinnen harder getroffen. Ze liepen meer kans 
om hun werk te verliezen, hadden een lager loon en minder gunstige arbeidsvoorwaarden dan 
het gemiddelde van de bevolking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coe.int/t/dg3/health/reportsingleparents_EN.asp?
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Eenoudergezin en onzekerheid van de werksituatie 
(in %, België, 2021) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
* bevolking van 0 tot 59 jaar. 
 

 

Het verschijnsel van de eenoudergezinnen neemt fors toe. In het begin van de jaren negentig 
waren er 320 000 eenoudergezinnen in België. In 2021 waren er bijna 500 000, dat is één gezin 
op de tien. Hun aandeel is minder groot in Vlaanderen, waar ze 8 % van het totale aantal 
gezinnen uitmaken, en ligt zowel in Wallonië als in Brussel hoger, met een aandeel van 12 %. In 
acht op de tien gevallen staat een vrouw aan het hoofd van het gezin. Het percentage mannen 
in die situatie lijkt echter toe te nemen. 

 

Evolutie van het aantal eenoudergezinnen volgens het geslacht van het gezinshoofd 
(in duizenden personen, België) 
 

 
 
Bron: FPB. 
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 Voorkeuren, stereotypen en normen 

Zoals aangehaald in paragraaf 2.1 van dit verslag hebben economisten zich in eerste instantie 
gefocust op waarneembare verklarende factoren om inzicht te krijgen in de kanalen waarlangs 
genderverschillen tot uiting komen op de arbeidsmarkt: verschillen in scholing, participatiegraad, 
werkuren, beroepen en bedrijfstakken. Die verschillen hebben een weerslag op de opgebouwde 
ervaring en het menselijk kapitaal en leiden tot verschillen in loon en loopbaanontwikkeling. 
Ouderschap is een andere essentiële verklarende factor voor aanhoudende gender gaps, op het 
vlak van loon en intensieve of extensieve participatie op de arbeidsmarkt. 

Nadat ze de waarneembare verklaringen voor de genderverschillen hadden in kaart gebracht, heeft 
men getracht te begrijpen waarom mannen en vrouwen zich anders positioneren op de 
arbeidsmarkt, in het bijzonder wanneer ze ouders worden. Hoewel de rollen van mannen en 
vrouwen de afgelopen decennia sterk zijn geëvolueerd en geconvergeerd, worden ze nog steeds 
anders gepercipieerd, zowel binnen het gezin als op de arbeidsmarkt. 

Economisten hebben dat vraagstuk lange tijd bekeken vanuit de veronderstelling dat het om keuzes 
van de individuele persoon op basis van hun voorkeuren ging of een comparatief voordeel binnen 
het gezin. Vrouwen zouden zich specialiseren in de huishoudelijke taken en de opvoeding van de 
kinderen, omdat ze daarvoor een voorkeur en/of daarin een comparatief voordeel hebben, terwijl 
mannen een voorkeur voor of comparatief voordeel in betaald werk zouden hebben. Volgens dat 
soort model leidt het loonverschil tussen mannen en vrouwen onvermijdelijk tot een specialisatie 
van de mannen op de arbeidsmarkt en van de vrouwen in het huishouden. 

Binnen de sociologie werd dit aspect vanuit een andere invalshoek onderzocht om inzicht te krijgen 
in wat aan de basis lag voor die keuzes en voorkeuren. Zo blijkt dat de sociale eisen en 
conditioneringen een belangrijke rol spelen in de vorming van die voorkeuren en keuzes. Harper et 
al. (2020) definiëren sociale normen als de regels die het gedrag en de houding, de vooroordelen 
en de waarden, en de gedragscodes en de overtuigingen bepalen. Binnen de sociale normen 
schrijven de gendernormen voor welke gedragingen passen bij welk geslacht. Die verwachte 
gedragingen maken individuen zich al op jonge leeftijd eigen en vormen mee hun zelfbeeld en 
gevoel van eigenwaarde. Merken we op dat die sociale normen tijd- en plaatsgebonden zijn. Ze 
hangen samen met de culturele context maar zijn er niet toe beperkt. De regels zijn impliciet en 
informeel maar zijn breed verspreid over de samenleving, zowel bij de mannen als bij de vrouwen 
(Bertrand 2020). In landen waar mannen vinden dat de jobs bij weinig werkgelegenheid eerst naar 
de mannen moeten gaan, vinden vrouwen dat ook. Evenzo blijkt dat beide partners ervoor beducht 
zijn dat de vrouw een hoger loon krijgt dan de man, omdat dit het principe van de man als 
kostwinner van het gezin op de helling zet. Er wordt ook vastgesteld dat vrouwen in hoge functies 
daarom niet minder doen in het huishouden maar net meer om te voldoen aan de verwachtingen 
van een “goede echtgenote” en een “goede moeder” (Bertrand 2020). Vrouwen hebben dus geen 
voorkeur voor de huishoudelijke taken maar eerder schrik voor de reputatieschade als ze ze niet 

 
27 FOD WASO – Premie voor gezinshoofden van eenoudergezinnen die het werk hervatten. 

In België kunnen gezinshoofden van een eenoudergezin sinds 1 februari 2009 gedurende een 
periode van 12 maanden een maandelijkse premie van € 75 ontvangen indien ze het werk 
hervatten (als loontrekkende of zelfstandige)27. Gerichte maatregelen zoals deze zijn positief, 
maar over het algemeen zijn de moeilijkheden van eenoudergezinnen gelijk aan die van 
traditionele gezinnen, hoewel ze iets heviger uitvallen. Meer algemene maatregelen, die de 
combinatie van werk (vakantie) en gezinstaken vergemakkelijken, het ter beschikking stellen van 
voldoende en betaalbare kinderopvangdiensten, financiële werkgelegenheidsstimulansen voor 
de lage lonen en een krachtig opleidingsbeleid zijn wenselijk. 

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/premie-van-75-euro-voor-alleenstaande-ouders-die-het-werk-hervatten
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doen. Wie zich niet schikt naar de genderstereotypen wordt immers negatief beoordeeld en ervaart 
sociale druk. 

Hoewel de mentaliteit verandert, worden de keuzes op de arbeidsmarkt van veel vrouwen nog 
steeds beïnvloed door die gendernormen en dat heeft nadelige gevolgen voor hun loopbaan. 
Merken we op dat genderstereotypen ook de mannen afremmen die tijd willen doorbrengen met 
hun kinderen. Kleven et al. (2019b) stellen dat de sociale normen en de gezinsomgeving een 
doorslaggevende rol spelen in de voorkeuren van vrouwen voor het gezin ten nadele van hun 
loopbaan. 

De stereotypen liggen niet enkel ten grondslag aan de beslissingen van de vrouwen op de 
arbeidsmarkt, maar spelen al veel eerder een rol. Ze hebben onder meer een weerslag op hun 
schoolprestaties (zie paragraaf 2.1.1. voor uitvoeriger informatie), omdat ze bijvoorbeeld de 
interesse van vrouwen voor domeinen die als mannelijk worden beschouwd (zoals STEM) doen 
afnemen. Daardoor hebben vrouwen de neiging minder vaak in te schrijven voor die richtingen die 
nochtans uitzicht bieden op goed betaalde jobs. Zo kan de overtuiging dat vrouwen niet goed in 
wiskunde zijn een selffulfilling prophecy worden. Bovendien stellen we vast dat vrouwen de neiging 
hebben hun competenties in als mannelijk beschouwde domeinen (stereotypen) te onderschatten, 
terwijl we het tegenovergestelde waarnemen bij mannen (die zich eerder overschatten). Dat leidt 
tot verschillende studiekeuzes naargelang van het geslacht. Deze leiden vervolgens tot een 
genderspecifieke specialisatie van beroepen en activiteitensectoren. Vrouwelijke beroepen worden 
vaak minder goed betaald en bieden minder loopbaankansen dan de typisch mannelijke beroepen. 
Terwijl meer vrouwen beschikken over een diploma hoger onderwijs, concentreren ze zich vaker 
op domeinen als de gezondheidszorg, het onderwijs of de sociale wetenschappen. Ze zijn 
daarentegen ondervertegenwoordigd in de richtingen ICT, engineering en natuurwetenschappen, 
die allemaal gunstig zijn om een baan te vinden en een hoog loon opleveren. Sommige vrouwen 
anticiperen op hun toekomstige rol als moeder en de moeilijke combinatie tussen overuren en het 
gezinsleven bij hun studiekeuze en -richting. Dat leidt tot een onderinvestering en beperkt hun 
oriëntatiekeuzes tot gezinsvriendelijke beroepen. 

Zoals aangetoond in paragraaf 2.1.2 weerspiegelt de dagelijkse tijdsbesteding ook 
genderstereotypen. Vrouwen besteden minder tijd aan betaald werk dan mannen. Ze besteden 
daarentegen meer tijd dan mannen aan de huishoudelijke taken en de kinderen. Die stereotiepe 
verdeling van de activiteiten binnen het gezin heeft een weerslag op de werkgelegenheid en de 
loopbaan van vrouwen. En de negatieve impact van een geringere arbeidsmarktparticipatie stopt 
niet aan het einde van de loopbaan. Hij loopt door bij de pensionering zoals toegelicht in paragraaf 
3.1.4. 

Sommigen menen dat genderverschillen voortvloeien uit verschillen in psychologische 
eigenschappen, zoals de houding ten opzichte van onderhandelen, competitie en het nemen van 
risico's. Zo worden bepaalde persoonlijkheidskenmerken geassocieerd met vrouwen, zoals 
ondergeschiktheid, gevoeligheid en moederlijkheid. Vrouwen worden ook als risicoaverser, 
gevoeliger, gestresseerder en pessimistischer beschouwd. Mannen worden dan weer geassocieerd 
met karaktertrekken als autoritair, competitief en rationeel (Bertrand et al. 2010). Die stereotypen 
hebben een impact op de gedragingen, al van jongs af aan (Lackner, 2021; Filippin, 2022). Zo zijn 
ouders toleranter voor agressief en competitief gedrag van een kind als het een jongen is. Jonge 
meisjes wordt dan weer ingeprent dat het “niet mooi is” om zich te fixeren op de eigen interesses. 
Dat komt later tot uiting in hun gedragingen. 

Er is experimenteel onderzoek gedaan naar de verschillen in persoonlijkheidskenmerken tussen 
mannen en vrouwen, en hoe die van invloed zijn op de beroepskeuzes en de prestaties van 
werknemers (zie Azmat en Petrongolo 2014, voor een overzicht van de literatuur). Volgens Croson 
en Gneezy (2009) zijn mannen meer risicobereid. Werkgebonden risico’s zoals jobverlies of een 
onregelmatig inkomen doen vrouwen risicovollere sectoren vermijden. Bovendien hebben mannen 
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meer vertrouwen in hun capaciteiten dan vrouwen. Daarnaast worden mannen als performanter 
dan vrouwen beschouwd. Voor hetzelfde werk krijgen mannen betere scores dan hun vrouwelijke 
collega’s, ongeacht het geslacht van de evaluator. Niederle en Vesterlund (2007) hebben 
aangetoond dat een zeer competitieve omgeving gunstiger is voor mannen die vaker voor dat type 
omgeving kiezen en er betere resultaten boeken. Vrouwen daarentegen vermijden competitieve 
situaties liever. Volgens Babcock et al. (2017) hebben vrouwen ook de neiging taken aan te nemen 
die zelden tot een bevordering leiden. Analoog daarmee houden mannen en vrouwen er ook een 
verschillende houding op na tijdens onderhandelingen, aangezien vrouwen bij een experiment 
minder vaak dan mannen een hoger loon vragen. Mannen hebben dus de neiging hun loon te 
onderhandelen bij hun indiensttreding. Dat zien we minder vaak bij vrouwen, die dat soort gedrag 
als negatief ervaren. Whillans et al. (2021) tonen ook aan dat vrouwen vermijden om uitstel te 
vragen bij de uitvoering van hun werk, zelfs wanneer een aanpassing wordt verwacht. Dit heeft 
gevolgen voor hun welzijn en prestaties. Daar zijn verschillende redenen voor: ze denken dat ze 
gestraft zullen worden als ze dat doen en ze maken zich zorgen over de werkdruk die naar hun 
collega's kan verschuiven. Uit de studie blijkt ook dat vrouwen niet strenger worden beoordeeld 
dan mannen wanneer zij om uitstel vragen. 

In het beroepsleven zijn weerstand tegen druk, een groter gevoel van eigenwaarde, assertiviteit en 
soms overwaardering van het eigen werk veeleer mannelijke eigenschappen die ertoe leiden dat 
mannen vaker promotie vragen en krijgen. Tot slot stellen we vast dat de sociale vaardigheden, 
zoals altruïsme en billijkheid, verschillen tussen mannen en vrouwen. Experimenteel onderzoek van 
Croson en Gneezy (2009) op basis van de variaties van het dictatorspel lijken te bevestigen dat 
vrouwen gevoeliger zijn voor het begrip van billijkheid. 

Hoe verhoudt zich het aangeborene tot het verworvene in die verschillen? 

Experimenten binnen de psychologie lijken te bevestigen dat stereotypen de genderspecifieke 
houdingen versterken. Reuben et al. (2014) toonden aan dat bij gebrek aan andere informatie over 
de kandidaten dan hun voorkomen, mannen aanzienlijk meer kans maken gekozen te worden dan 
vrouwen voor een kwantitatieve taak en die bias blijft bestaan zelfs nadat de prestaties uit het 
verleden van de kandidaten worden bekendgemaakt. Die gedragsverschillen - en de relatieve 
achterstand van vrouwen in STEM-materies - worden niet vastgesteld in matriarchale 
samenlevingen of niet-gemengde scholen (Gneezy et al., 2009; Hoffman et al., 2011). In 
werkelijkheid zouden het aantal verschillen in psychologische kenmerken tussen mannen en 
vrouwen beperkt zijn (Gneezy et al., 2009; Niederle & Vesterlund, 2007; Bertrand, 2020). Ze 
weerspiegelen niet zozeer aangeboren genderverschillen, maar sociaal geconstrueerde normen: 
leraren, familie en culturele context zijn bepalend voor de vorming van de keuzes en voorkeuren 
van vrouwen, maar ook voor hun zelfbeeld en uiteindelijk voor hun prestaties (Carlana, 2019; Dossi 
et al., 2021; Fernandez en Fogli, 2009; Nollenberger, Rodríguez-Planas en Sevilla, 2016). 

 Discriminatie  

Er is sprake van discriminatie wanneer een individu of een homogene groep individuen minder 
gunstig wordt behandeld op basis van geslacht en in dit verband kunnen vrouwen worden 
geconfronteerd met discriminatie op de arbeidsmarkt. In België is dat soort gedrag bij wet verboden 
en met name het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft de taak elke vorm van 
discriminatie of ongelijkheid op basis van geslacht te bestrijden. Discriminatie kan echter veel 
vormen aannemen die soms complex en subtiel zijn en hun oorsprong vinden in het arbeidsaanbod 
en de arbeidsvraag, maar ook in extra beperkingen die leiden tot een weerstand bij de integratie 
van vrouwelijke werknemers in een onderneming. Daaruit volgt een cascade-effect in die zin dat 
discriminatie op de arbeidsmarkt een negatieve impact kan hebben op de beslissingen en het 
gedrag van vrouwen zelf, wat dan weer tot meer discriminatie kan leiden enzovoort.  
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2.3.1. De economische theorie over discriminatie 

Economisten hebben een reeks modellen ontwikkeld om discriminatie te analyseren.  

In een eerste reeks modellen kunnen werkgevers, collega’s en klanten allemaal een voorkeur 
hebben om niet te worden geassocieerd met een groep van individuen, in dit geval vrouwen. In dit 
kader kan gender meer een kwestie zijn van rollen die als "sociaal passend" worden beschouwd en 
dat zien we vaker bij personen die een voorkeur hebben om met mannen in plaats van vrouwen te 
interageren. Zo verkiezen sommigen geen hiërarchische relatie te hebben met een vrouw of geen 
gebruik te maken van een dienst binnen een beroep dat overwegend door mannen wordt 
uitgeoefend. 

Een tweede onderzoekslijn richt zich op "statistische discriminatie", waarbij de mogelijkheid wordt 
onderzocht dat werkgevers vrouwen anders behandelen omdat ze het geslacht gebruiken om een 
signaal te extrapoleren uit niet-waargenomen productiviteitsfactoren. Discriminatie zou dus 
voortvloeien uit de onmogelijkheid om de productiviteit of kwaliteiten van de werknemers te 
meten en uit beslissingen die moeten worden genomen op basis van onvolledige informatie. De 
hypothese dat vrouwen minder productief zijn, hoewel dat al meermaals is ontkracht op basis van 
becijferde analyses, blijft een mogelijke oorzaak voor discriminatie. Volgens een recent artikel over 
de gegevens voor België (Coppens en Saks, 2022) is de loonkost van vrouwen aanzienlijk lager dan 
die van hun mannelijke tegenhangers en meer uitgesproken dan de productiviteitsverschillen. 
Productiviteit is een onmiskenbaar moeilijk te meten begrip. Verschillen in beroepen, 
bedrijfstakken en werktijdregeling tussen mannen en vrouwen worden onvoldoende in rekening 
gebracht in de meeste studies, zelfs met de uitvoerige gegevens die Coppens en Saks hebben 
gebruikt. De auteurs zijn bovendien uitgegaan van een productiviteit per persoon in plaats van een 
productiviteit per uur. 

Ten derde tonen zogenaamde overpopulatiemodellen dat een loonverschil of een verschil in kansen 
kan ontstaan wanneer de vraag in een zogenaamde vrouwelijke sector laag is in vergelijking met 
het aantal vrouwelijke werknemers die bereid zijn dat werk op te nemen. De vraag is of dat 
onderscheid het gevolg is van de talenten van vrouwen en mannen die van nature verschillen of 
van voorkeuren voor verschillende soorten werk. 

2.3.2. Empirische evaluatie van het bestaan van discriminatie op basis van geslacht 

In theorie had het formele verbod een einde moeten stellen aan elke vorm van discriminatie op de 
arbeidsmarkt. In de praktijk is de evaluatie complex aangezien de overeenstemming of het 
oorzakelijk verband tussen de meting van de omvang van de discriminatie en de beslissingen op de 
arbeidsmarkt moeilijk vast te stellen is. De empirische studies die in de volgende paragrafen worden 
toegelicht hebben echter betrekking op discriminatie bij de aanwerving of bij de vaststelling van de 
lonen. Ze suggereren dat discriminatie van vrouwen bestaat maar dat ze nu veel minder groot is 
dan in het verleden. We moeten evenwel voorzichtig blijven met metingen van de omvang van 
discriminatie. 

Ten eerste maken gegevens over de intrinsieke kwaliteiten en het loonpeil van werknemers het 
mogelijk het effect van eventuele genderdiscriminatie te isoleren. Op die manier kan de rol van 
diverse factoren, zoals productiviteit, bedrijfstak, beroep of deeltijdwerk, worden geraamd, maar 
volledig zijn is een bijna onmogelijke opgave. Een uitsplitsing volgens de techniek van Oaxaca-
Blinder van de loongegevens uit de enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen leidde 
tot de conclusie dat de helft van de loonkloof van 8,3 % in België in 2018 niet werd verklaard door 
de controlevariabelen uit de enquête. Toch is de discriminatie van vrouwen slechts één van de 
mogelijke oorzaken van dit "residu" en ontbreken er vele factoren in de in aanmerking genomen 
variabelen, zoals de studierichting van de respondenten. Het zou dan ook onjuist zijn te suggereren 
dat discriminatie door de werkgever alleen de helft van de loonkloof in België verklaart. Volgens 
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een vergelijkbare methode heeft Vandenberghe (2011) een dataset van werkgevers en werknemers 
in België gematcht en een Oaxaca-Blinder-uitsplitsing toegepast om de aanwezigheid van 
loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen op de Belgische arbeidsmarkt op te sporen. Deze 
gegevens hebben betrekking op de inputs en outputs van bijna 9 000 Belgische particuliere 
bedrijven in de periode 1998-2006 en maken het mogelijk directe ramingen van een 
productiviteitsverschil met die van een loonverschil tussen mannen en vrouwen te vergelijken. De 
resultaten wijzen niet op aanzienlijke loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen. Deschacht 
(2017) splitst het verschil tussen mannen en vrouwen in bevorderingen in België uit en stelt dat het 
vooral wordt verklaard door verschillen in arbeidsvolume (inclusief overwerk) en door het feit dat 
vrouwen vaak werken in sectoren die minder bevorderingskansen bieden. Ook de aanwezigheid 
van kinderen wordt geïsoleerd als een belangrijke verklarende factor. 

Ten tweede werd experimenteel onderzoek verricht door fictieve cv’s op te sturen voor vacatures 
om een eventuele voorkeur voor mannelijke kandidaten te detecteren. Het voordeel van 
experimenten is dat zij ramingen opleveren die mogelijk minder besmet zijn door ongemeten 
factoren. Dat soort onderzoek werd gevoerd door Capéau et al. (2012) in België en door Baert 
(2015) in Vlaanderen. Ze hebben geen noemenswaardig effect in verband met het geslacht 
vastgesteld. Sommige experimentele studies over discriminatie bij de aanwerving in andere landen 
lijken evenwel discriminatie van zwangere vrouwen of moeders aan te tonen, maar er lijkt geen 
consensus te bestaan over discriminatie van vrouwen in het algemeen. Riach en Rich (2006) die de 
focus legden op verschillende beroepen op de arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk hebben 
bovendien aangetoond dat mannen ook discriminatie kunnen ondervinden in overwegend 
vrouwelijke beroepen. Baert et al. (2016) volgden een vergelijkbare empirische benadering in België 
en focusten op de profielen van jonge werknemers met een bachelordiploma business 
administration of een masterdiploma business management en ongeveer vijf jaar werkervaring in 
hun eerste baan. Uit hun resultaten blijkt dat vrouwen 33 % minder uitnodigingen voor een 
sollicitatiegesprek ontvangen, wat wijst op discriminatie van jonge vrouwen bij sollicitaties die een 
bevordering van het beroepsniveau van de kandidaat inhouden. Ze lijken dus te bevestigen dat 
Belgische vrouwelijke werknemers geconfronteerd worden met een sticky floor, waarvan 
Christofides et al. (2013) al bewijs hadden gevonden. 

Een derde type empirische benadering bestaat erin zich te richten op meer homogene groepen 
werknemers. Zoals vermeld in paragraaf 2.1.1 toonden Meulders et al. (2012) aan dat er in de 
professionele omgeving van Franstalige universiteiten in België discriminatie van vrouwen lijkt te 
blijven bestaan op de hogere niveaus van de academische loopbaan en in de 
besluitvormingsorganen. Hardies et al. (2021) onderzoeken het beroep van accountant waarvoor 
het mogelijk is de productiviteit van een vennoot te meten aan de hand van de honoraria en ze 
stellen vast dat vrouwen minder worden betaald en minder kansen tot bevordering naar een 
hogere functie krijgen dan mannen. Ze tonen aan dat vrouwen in door mannen gedomineerde 
accountantskantoren gemiddeld hogere honoraria genereren, maar tegelijk minder vaak aan 
prestigieuze klanten worden toegewezen. Dat drukt de premies en bijgevolg de kansen op 
bevordering. Deze studies wijzen ook op het bestaan van een sticky floor voor vrouwelijke 
werknemers. 

Discriminatie van vrouwen is in België verboden en is algemeen beschouwd relatief gering wanneer 
we het basisloon van werknemers analyseren aan de hand van een regressie of klassiekere 
econometrische analyses, maar onderzoek op basis van experimenten of gericht op een bedrijfstak 
brengen discriminatie aan het licht voor banen met een hoge status of die door mannen worden 
gedomineerd. Bovendien wijzen studies op een verticale segregatie: vrouwen hebben minder kans 
om op te klimmen tot de hoogste niveaus in de hiërarchie (glazen plafond) en om te worden 
bevorderd (sticky floor). Een empirische analyse van Denys (2021) bevestigt dat een lager 
percentage vrouwen wordt bevorderd, ongeacht de leeftijdsgroep en het scholingsniveau. Men zou 
kunnen denken dat de genderkloof bij promoties kleiner is aan het begin van de loopbaan omdat 
het ouderschap dan voor minder mensen speelt en vrouwen gemiddeld langer geschoold zijn, maar 
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dit is niet empirisch bevestigd. In al deze empirische resultaten ligt de focus op werkenden en ze 
belichten dus geen andere vormen van discriminatie die minder zichtbaar, minder gemakkelijk 
meetbaar of zelfs onbewust zijn. Hiertoe behoren bijvoorbeeld bepaalde niet-loonsgebonden 
voordelen, het in aanmerking nemen van bepaalde verwezenlijkingen ten nadele van andere in een 
evaluatie of niet-verbaal gedrag bij een sollicitatiegesprek die een niet verwaarloosbare invloed op 
het loon van de werknemers kunnen hebben, maar nagenoeg niet gemeten kunnen worden. Dit 
omvat ook selffulfilling vormen van discriminatie: indien de investeringen in menselijk kapitaal vóór 
de toetreding tot de arbeidsmarkt of de studiekeuze worden beïnvloed door verwachtingen van 
toekomstige discriminatie, kunnen verschillen in productiviteit worden waargenomen en 
onderschatten empirische analyses de werkelijke omvang van de discriminatie. 
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3. DE GEVOLGEN VAN DE GENDERVERSCHILLEN 

 Individuele gevolgen voor de werkneemsters 

3.1.1. Toegang tot leidinggevende functies 

Vandaag wordt algemeen aangenomen dat diversiteit - niet enkel inzake gender - in de 
onderneming en het management een meerwaarde is voor de ontwikkeling van de activiteit in de 
onderneming (Hiesh et al. 2019). Deze visie is niet nieuw; reeds in 1990 voerde Thomas Roosevelt 
het volgende argument aan: “Minderheden in staat stellen topposities te verwerven in de 
ondernemingen, is voor bedrijven een voorwaarde om te overleven.” De ondernemingen die in hun 
management diversiteit bevorderen, trekken via een reputatie-effect de meest productieve 
kandidaten aan, boeken betere resultaten op het vlak van winst, creativiteit, innovatie, consument- 
en klantgerichtheid, enz. 

 

Grafiek 49 - Directeurs en CEO’s: verdeling naar geslacht 
(2022) 

 

 
 
Bron: EIGE. 
Geen gegevens voor de CEO’s beschikbaar voor DK. 
 

 

Vrouwen zijn echter nog steeds ondervertegenwoordigd in topfuncties en hoogbetaalde banen, en 
dit ondanks publieke steun, beleidsmaatregelen zoals de invoering van quota in de raden van 
bestuur in 2011, en bewustmakingscampagnes. 

Volgens het EIGE (European Institute for Gender Equality), zijn er in de beursgenoteerde 
ondernemingen in de EU momenteel 21 % vrouwelijke directeurs en 8 % vrouwelijke CEO’s. In 
België zijn die percentages, met respectievelijk 14 en 6 %, lager. Als we ervan uitgaan dat vrouwen 
even goede managers kunnen zijn als mannen, komt dat neer op een zeer slechte aanwending van 
de talenten. Hoewel mannen en vrouwen hun loopbaan meestal aanvatten in posities en onder 
voorwaarden die relatief goed vergelijkbaar zijn28, neemt het verschil doorgaans toe in de loop van 
de carrière. Uit verschillende studies blijkt dat vrouwen, zelfs rekening houdend met het 

 
28 Sommige studies komen ook tot de bevinding dat vrouwen, bij een gelijkwaardig scholingsniveau, op een vaak lager 

hiërarchisch niveau starten dan mannen. 
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opleidingsniveau en de studierichting, minder snel promotie maken dan mannen (Kauhanen et al., 
2015; Blau et al. 2007). Uiteindelijk bereiken vrouwen minder vaak de top van de onderneming. 

Een andere verklaring zou kunnen samenhangen met een productiviteitsverschil. De studies 
hierover geven gemengde resultaten. Sommige nemen de gewerkte uren als proxy voor de 
productiviteit. Zoals vermeld, zijn mannen evenwel vaker bereid overuren te presteren dan 
vrouwen, voor wie dat type van arbeidstijdregeling strookt niet met hun 
gezinsverantwoordelijkheden. In bepaalde hooggekwalificeerde beroepen wordt een onevenredig 
hoog loon uitbetaald voor het verrichten van atypische werkuren. Tijdelijke flexibiliteit komt vaak 
voor in hoogbetaalde beroepen zoals managers- of advocatenfuncties. Wegens de rolverdeling in 
de gezinnen zijn het vaker de mannen die dat soort arbeidstijdregeling aanvaarden en die de eraan 
verbonden "premie" innen. Lange uren werken wordt geïnterpreteerd als een signaal van 
arbeidsbereidheid en motivatie. Dat leidt tot een "statistische" discriminatie in het nadeel van de 
vrouwen. Het is zelfs merkbaar dat vrouwen, vergeleken met mannen of vrouwen zonder kinderen, 
geneigd zijn uit eigen beweging banen te verlaten waarin ze vele uren moeten werken (Chung, 
2018; Azmat et al., 2017). 

Het feit dat vrouwen minder vlot de top van een onderneming bereiken, heeft verscheidene 
redenen. Deze werden reeds behandeld in het vorige hoofdstuk (Kauhanen A., 2022): 

• Studiekeuzes die minder loopbaankansen bieden. Zo lijken vrouwen door hun specialisatie te 
zijn beperkt tot banen van administratieve aard of in de overheidssector, terwijl mannen die 
een technologische richting hebben gevolgd betrokken zijn in het productieproces en meer 
kans lopen om verantwoordelijke functies te verwerven. 

• Dat soort functies strookt niet met de gezinsverantwoordelijkheden, die vooral de moeders op 
zich nemen. 

• Het frequentere gebruik van loopbaanonderbrekingen en deeltijdwerk om bezoldigde en 
onbezoldigde arbeid thuis vlotter te combineren (huishoudelijke taken en zorg voor de 
kinderen). 

• Voorkeuren, persoonlijke eigenschappen (zelfvertrouwen, competitiegeest …) (zie Kauhanen 
A., 2022) en de gendernormen (rol van de moeder in het gezin). Zo zijn beide partners ervoor 
beducht dat de vrouw meer verdient dan de man, omdat dit het beginsel van de "male 
breadearner" in gevaar brengt (Bertrand en Kamenica, 2015; Angelov et al. 2016). In paragraaf 
2.2 hebben we gezien dat die aspecten een invloed hebben op de loopbaan van de vrouwen. 
Dat geldt met name voor het bereiken van hoge functies in de onderneming. 

• Discriminatie (mannen en vrouwen worden niet op dezelfde manier behandeld op de 
arbeidsmarkt, zowel voor de toewijzing van een eerste baan als voor bevordering of loon 
(Kauhanen et al., 2015; Blau et al., 2007), en de door vrouwen gekoesterde verwachting te 
zullen worden gediscrimineerd (die hen ertoe nopen niet te solliciteren voor leidinggevende 
functies, maar ook te kiezen voor studierichtingen waar discriminaties weinig invloed hebben 
op hun loopbaan). 

• Doordat er zich minder vrouwen aan de basis bevinden, bereiken er ook minder de top 
("pipeline argument"). 

Tal van studies hebben trachten na te gaan door welke mechanismen de vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies. Ze geven elk een deel van het antwoord op 
een complexe werkelijkheid. 

Azmat en Boring (2020) probeerden te begrijpen waarom de ondernemingen aarzelen om 
diversiteitsbeleid te hanteren die nochtans hun productiviteit en hun resultaten zouden 
bevorderen. Ze vestigen allereerst de aandacht op de vier belangrijkste maatregelen die de 
ondernemingen hebben genomen om de diversiteit bij hen te verhogen: 

• quota opleggen, 
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• mentoring en netwerkvorming bevorderen, 

• een bedrijfscultuur ontwikkelen die gunstig is voor vrouwen (bijvoorbeeld door grotendeels 
mannelijke netwerken te vermijden of ongewenst seksueel gedrag te bestrijden) en  

• en een gezinsvriendelijk beleid te voeren (flexibiliteit van de werktijd, telewerk). 

Volgens de auteurs bestaan er toegangsbelemmeringen die de vrouwen ontmoedigen om in dienst 
te treden. Vrouwen zijn vaker hooggeschoold, maar komen minder vaak uit STEM-richtingen, wat 
zou kunnen samenhangen met de terughoudendheid van de vrouwen om te werken in een door 
mannen gedomineerde omgeving. De als ‘family friendly’ beschouwde ondernemingen bieden dan 
weer minder loopbaankansen en minder hoge lonen. 

Adams-Prassl (2020) heeft aangetoond dat de vrouwen die werken via het platforme Amazon 
Mechanical Turk gemiddeld 20 % minder verdienden dan de mannen, voor soortgelijke taken en 
een vergelijkbaar ervaringsniveau. De helft van dat verschil houdt verband met verschillen in de 
arbeidstijd. Vrouwen – vooral moeders met jonge kinderen – werken in meer gefragmenteerd 
werktijden, wat de snelheid beïnvloedt waarmee ze hun taken uitoefenen. 

Nautet en Piton (2021) tonen aan dat loopbaanonderbrekingen en arbeidsduurverminderingen 
tijdens de zwangerschap gevolgen hebben voor de loopbanen van vrouwen. Terwijl in de andere 
als hooggekwalificeerd beschouwde beroepen (namelijk de intellectuele en wetenschappelijke 
beroepen alsook de technici en verwante beroepen), gendergelijkheid geldt, is amper een derde 
van de managers een vrouw. Het is niet het moederschap dat de kans om manager te worden 
negatief beïnvloedt, maar veeleer de eerdere keuzes inzake bedrijfstak, aanpassing van de 
arbeidsduur, loopbaanonderbreking en een geringer aantal overuren. Bovendien blijkt uit de studie 
dat wanneer vrouwen erin slagen een managersfunctie te verwerven, ze niet in dezelfde 
bedrijfstakken werkzaam zullen zijn. Ze maken meer kans om manager te worden in de 
dienstverlening aan bedrijven en de administratie, in hotels en restaurants, of bij professionele of 
commerciële diensten. De mannen maken meer kans om directeur te worden in de industrie en de 
ICT-diensten, alsook om directeurs-generaal en bedrijfsleiders, of wetgevers en leidende 
ambtenaren te worden. Die situatie is het gevolg van genderverschillen bij de studiekeuze (zie 
paragraaf 2.1.1.). 

In de economische literatuur zijn vele resultaten te vinden die de aandacht vestigen op een glazen 
plafond (‘glass ceiling’) voor de vrouwen (zie bijvoorbeeld Cook en Glass, 2014). Zelfs in een land 
met oog voor gendergelijkheid, zoals Zweden, stellen Keloharju et al. (2019) vast dat het percentage 
vrouwen in leidende functies lager is dan bij de mannen. Volgens de auteurs is dat hoofdzakelijk te 
wijten aan hun tragere loopbaanontwikkeling na de geboorte van een kind 
(loopbaanonderbrekingen en kortere gemiddelde arbeidsduur dan die van de mannen), veeleer 
dan aan andere kenmerken (zoals het scholingsniveau). Bovendien zijn vrouwen die dergelijke 
leidende functies verwerven, doorgaans hogergeschoold dan de mannen. 

Meer dan op een glazen plafond wijst een opkomende literatuur op het verschijnsel van een ‘glass 
cliff’ of glazen klif, dat neerkomt op een grotere kwetsbaarheid van de leadership-positie van 
vrouwen (Ryan et al., 2016). Onlangs hebben Gupta et al. (2020) vastgesteld dat vrouwelijke CEO’s 
45 % meer kans lopen te worden ontslagen dan mannelijke CEO’s. Bovendien is het ontslag van 
vrouwen minder afhankelijk van de resultaten van de onderneming, wat nochtans wel zo is voor 
mannen. Zo is het voor vrouwen niet alleen moeilijker om tot leidende functies op te klimmen, 
maar ook om zich daarin te handhaven. Voor de auteurs is uitvoeriger onderzoek nodig om de 
mechanismen te begrijpen die aan de basis liggen van het ‘glass cliff’-verschijnsel. 
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3.1.2. Financiële gevolgen 

3.1.2.1. Het loon 

Beïnvloedt het loonverschil tussen mannen en vrouwen de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 
of vloeit het eruit voort? Een groot verschil in het nadeel van een deel van de werknemers kan hen 
ontmoedigen om tot de beroepsbevolking toe te treden, maar kan hen ook ertoe aanzetten de 
voorkeur te geven aan een deeltijdbaan. In economische termen zijn er lagere opportuniteitskosten 
voor gediscrimineerde populaties in inactiviteit.  

Hoewel de situatie de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd is, wordt universeel aanvaard dat 
er een loonverschil in het nadeel van de vrouwen bestaat, maar de statistische beoordeling van de 
omvang ervan blijft twijfelachtig. Het opgetekende brutoverschil wordt gewoonlijk gecorrigeerd om 
rekening te houden met factoren, zoals de bedrijfstak, het beroep of de aanwending van 
deeltijdwerk. Het is van essentieel belang erop te wijzen dat die factoren het waargenomen verschil 
"verklaren" maar niet "rechtvaardigen". Het residu vormt het gecorrigeerde loonverschil dat zelf 
niet kan worden gelijkgesteld met een vrijwillige discriminatie. In deze paragraaf worden die 
verschillende elementen toegelicht en worden de resultaten voor België en de Europese partners 
ter zake vergeleken. 

3.1.2.2. Statistische beoordeling van het loonverschil 

Het verschil in bezoldiging tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers op geaggregeerd niveau 
wordt gedefinieerd in procenten van het niveau van de mannelijke werknemers en wordt 
beoordeeld aan de hand van enquêtegegevens of RSZ-gegevens. De werknemers van de bedrijfstak 
openbaar bestuur, defensie en verplichte sociale verzekeringen zijn doorgaans niet in dergelijke 
analyses opgenomen. Doorgaans is het loonverschil voor deze laatste kleiner. Wanneer we ons 
toespitsen op het totaal van de bruto jaarlonen van mannelijke en vrouwelijke werknemers, komen 
de RSZ-gegevens geanalyseerd door het IVGM uit op een verschil van 21,6 % in 2020. Het is 
belangrijk erop te wijzen dat het laatstgenoemde verschil niet werd gecorrigeerd aangezien het 
wordt beïnvloed door het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken. Het aantal deeltijdwerkers ligt 
hoger voor de vrouwen en de eerste reden die vrouwen ertoe aanspoort te kiezen voor een 
deeltijdse baan is de zorg voor kinderen en zorgbehoevenden, wat niet het geval is voor de mannen. 
Wanneer een koppel meer kinderen krijgt, neemt het loonverschil doorgaans eveneens toe. 
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Tabel 7 - Loonverschil  
(in %, verschil tussen het gemiddelde loon van vrouwen en mannen, uitgedrukt in procenten van het 
gemiddelde loon van mannen) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen 
en mannen: verschil in bruto jaarloon 

      

Niet voor de arbeidsduur gecorrigeerd (BE) 24,0 % 23,7 % 23,4 % 23,1 % 22,7 % 21,6 % 

Voor de arbeidsduur gecorrigeerd (BE) 10,4 % 9,9 % 9,4 % 9,2 % 9,1 % 8,5 % 

 Overheidssector 6,4 % 6,1 % 5,8 % 5,2 % 5,0 % 4,7 % 

 Private sector 13,7 % 13,3 % 12,8 % 12,7 % 12,6 % 11,8 % 

Eurostat: verschil in bruto uurloon       

België 6,4 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,3 % 

EU27 15,5 % 15,1 % 14,6 % 14,4 % 13,7 % 13,0 % 

 
Bronnen: Eurostat, IGVM (op basis van administratieve gegevens van de RSZ). 
Opmerking: Voor de Eurostat-gegevens is er een breuk in de tijdreeks in 2017 als gevolg van de hervorming van de 
loonenquête in België. 
 

 

Het niet-gecorrigeerde loonverschil volgde de afgelopen jaren een neerwaartse tendens en daalde 
van 24 % in 2015 tot 21,6 % in 202029. De toename van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, 
met name bij de jongere generaties, ligt aan de basis die ontwikkeling maar het grotere beroep op 
deeltijdarbeid van de mannen moet ook in aanmerking worden genomen. Daarbij moet worden 
opgemerkt dat de COVID-19-crisis wellicht een aanzienlijke invloed heeft uitgeoefend op de 
beoordeling van het loonverschil in 2020, onder meer omdat sommige bedrijfstakken sterker 
werden getroffen door tijdelijke werkloosheid en omdat de vrouwen zich meer bezighielden met 
kinderopvang. Statistieken die alleen betrekking hebben op voltijd kunnen andere resultaten 
opleveren, maar de interpretatie moet uiterst voorzichtig worden geïnterpreteerd omdat er 
compositie-effecten kunnen spelen (sommige werknemers met lage lonen werden op non-actief 
gezet) en het beroep op deeltijdarbeid was tijdelijk hoog. 

In een tweede benadering corrigeert het IGVM het loonverschil voor de arbeidsduur of, uit 
praktisch oogpunt, op basis van het aantal équivalents bij de RSZ aangegeven voltijdequivalenten. 
Het loonverschil op basis van de brutojaarlonen en gecorrigeerd voor de arbeidsduur beliep in 
België 8,5 % in 202030 en dit geeft beter het loonverschil weer tussen een man en een vrouw die 
ongeveer evenveel werken.31 Ook op dit vlak is tijdens de recente periode een neerwaartse tendens 
van jaar tot jaar merkbaar, aangezien die indicator 10,4 % bereikte in 2015. 

 
29 Een breuk in de tijdreeks verhindert een vergelijking met de voorgaande jaren. 
30 Die indicator berust op de door de RSZ meegedeelde voltijdequivalenten en niet op het geregistreerde aantal 

gewerkte uren. De berekening van de gewerkte uren zorgt altijd voor een zekere vervorming, met name in de 
overheidssector. Ter illustratie: het uurloon in het onderwijs in België, dat een relatief groot aantal vrouwelijke 
werknemers telt, heeft af te rekenen met een aantal op de werkplek gepresteerde uren dat niet altijd representatief 
is voor de totale arbeidsprestatie van de werknemers. Het niet in aanmerking nemen van de voorbereiding thuis van 
het werk leidt tot een artificieel hoge meting van de uurlonen van de werknemers van die bedrijfstak en bijgevolg tot 
een vermindering van het loonverschil tussen mannen en vrouwen. 

31 Daartegen kan echter worden ingebracht dat de maatstaf van een voltijdequivalent fictief is en soms moeilijk 
vergelijkbaar is van de ene bedrijfstak tot de andere. Een andere aanpak bestaat erin de gemiddelde 
brutomaandlonen voor de voltijdwerkers te vergelijken. Volgens de enquête naar de structuur en de verdeling van 
de lonen verdienden voltijds werkende mannen in 2018 gemiddeld 4,7 % meer dan voltijds werkende vrouwen. 
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De derde indicator van het loonverschil, die wordt berekend door Eurostat en die is 
geharmoniseerd tussen de verschillende Europese landen, wijkt af van de indicator ontwikkeld door 
het IVVM voor zowel de databank (enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen) als de 
berekeningsgrondslag (loonverschil per gewerkt uur). Bovendien houdt Eurostat enkel rekening 
met de ondernemingen met meer dan 10 werknemers, ongerekend sommige sectoren zoals de 
overheidssector, en wordt die indicator alleen gemeten tijdens de maand oktober. Volgens die bron 
ontving een vrouw in 2020 een uurloon dat gemiddeld 5,3 % lager ligt dan dat van mannen in België 
(5,8 % in 2019). Algemeen beschouwd behoort ons land daarvoor tot de beste leerlingen en 
vertonen sommige buurlanden een veel hoger verschil, zoals Frankrijk (15,8 %), Finland (16,7 %) of 
Duitsland (18,3 %). Ondanks de methodologische harmonisatie is een vergelijking tussen de landen 
niet gemakkelijk omdat tal van institutionele of culturele verschillen een rol kunnen spelen: de 
opvang van jonge kinderen, de aantrekkingskracht van een overheidsambt, het forse beroep op 
zelfstandige arbeid van de vrouwen in bepaalde landen, de arbeidsmarktparticipatie, … Sinds 2010 
daalt die indicator van het loonverschil vrij snel in België, terwijl het Europese gemiddelde hoger 
bleef in absolute waarde en in mindere mate afnam. 

 

Grafiek 50 - Verschil in bezoldiging tussen mannen en vrouwen 
(verschil tussen het jaarloon van mannen en dat van vrouwen in procenten van het jaarloon van mannen, 
op basis van het uurloon, 2020) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Het is ook mogelijk de brutolonen te vergelijken door zich enkel toe te spitsen op de werknemers 
die voltijds werken; dat heeft het voordeel dat gelijkaardige arbeidsstelsels worden vergeleken, 
maar het nadeel dat het hogere percentage deeltijds werkende vrouwen niet wordt weergegeven. 
Een opmerkelijk feit dat blijkt uit de analyse van de gegevens uit de SES-enquête (zie de analyse van 
Somers, 2022) is dat het verschil groter wordt volgens de leeftijd van de werknemers. Op basis van 
de gegevens van 2020 ontvangen voltijds werkende vrouwen van ouder dan 60 jaar een 
brutomaandloon dat gemiddeld bijna € 1000 lager ligt dan voor mannen, terwijl het verschil slechts 
€ 73 bedraagt voor de generatie van de 25- tot 29-jarigen. Daarbij moet enerzijds worden gewezen 
op een cohorte-effect dat een deel van dat verschil verklaart en anderzijds op een aanzienlijke 
daling van het loonverschil voor alle generaties tijdens de afgelopen twintig jaar. 
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Grafiek 51 - Loonverschil  
(Links: Gemiddeld brutomaandloon van een man en een vrouw die voltijds werken in 2020, naar 
leeftijdsgroep. Rechts: loonverschil mannen-vrouwen in procenten voor voltijdwerkers, naar 
leeftijdsgroep) 

 

 
 
Bron: Somers 2022 (Analyse van Minerva op basis van de gegevens uit de SES-enquête). 
 

 

In dit stadium blijft het verschil multidimensionaal en is vrijwillige discriminatie een factor die 
potentieel invloed uitoefent maar is ze lang niet de enige. 

3.1.2.3. Heterogeniteit tussen ondernemingen en werknemers 

Het gemiddelde voor de Belgische economie als geheel houdt niet noodzakelijkerwijs rekening met 
de heterogeniteit tussen werknemers en het loonverschil is doorgaans meer uitgesproken in, 
bijvoorbeeld, de private sector, in de grote ondernemingen en voor de oudere werknemers. 

Terwijl het voor de arbeidsduur gecorrigeerde loonverschil in België 8,5 % bedroeg voor alle 
bedrijfstakken samen in 2020 (laatste beschikbaar jaar), bereikte het 11,8 % in de private sector en 
4,7 % in de overheidssector. Er zijn ook verschillen tussen de bedrijfstakken merkbaar voor een 
voltijdequivalent: mannen verdienen 20,7 % meer in de financiële activiteiten en verzekeringen, 
terwijl vrouwen 7,9 % meer verdienen in de bedrijfstak productie en distributie van water, afval- 
en afvalwaterbeheer en sanering. Die resultaten moeten worden vergeleken met de verdeling 
mannen/vrouwen, aangezien de bedrijfstakken met een loonverschil in het voordeel van de 
vrouwen minder vrouwen in dienst hebben, waarschijnlijk door een uiteenlopende specialisatie 
binnen de beroepen van die bedrijfstakken. 
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Grafiek 52 - Loonverschil tussen de bruto jaarlonen op sectoraal niveau  
(verschil tussen het jaarloon van mannen en dat van vrouwen in procenten van het jaarloon van mannen, 
2020) 
 

 
 

Bron: verslag IGVM (2022) op basis van de RSZ-gegevens van 2020. 
 

 

De ondernemingsgrootte is ook een doorslaggevende factor. Het loonverschil is in het algemeen 
geringer in kleinere ondernemingen. Mannen zijn ook oververtegenwoordigd in zogenoemde 
leidende beroepen of in die met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, en aangezien 
deze laatste een gemiddeld hoger loon bieden, vergroot dit ook het loonverschil. 

Bovendien bestaat er niet alleen heterogeniteit tussen de ondernemingen of bedrijfstakken 
aangezien individuele kenmerken van de werknemers ook een rol spelen. Zo beïnvloeden de leeftijd 
en het opleidingsniveau van de werknemers het loonverschil. Omdat vrouwen uit de jongere 
generaties onder meer worden gekenmerkt door een hoger opleidingsniveau en een hogere 
werkgelegenheidsgraad, zijn ze minder onderhevig aan een groot loonverschil. Volgens de enquête 
naar de structuur en de verdeling van de lonen van 2019 is het niet-aangepaste loonverschil 2,4 
maal minder hoog voor de generatie van de 25- tot 34-jarigen dan voor de generatie van de 55- tot 
64-jarigen. Bijgevolg kan in de verschillende gebruikte statistieken een cohorte-effect optreden en 
kan de opname van de oudere generaties die een groter loonverschil hebben "geaccumuleerd", de 
indruk geven dat alle werkneemsters aanhoudend worden gediscrimineerd. 

De lijst van de bronnen van heterogeniteit is niet exhaustief (noch in deze analyse, noch in de 
beschikbare gegevens); onder andere de samenstelling van het gezin, de nationaliteit of de 
studierichtingen kunnen eveneens het loonverschil tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers 
beïnvloeden. 
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3.1.2.4. Een onderscheid maken tussen het verklaarde en het niet-verklaarde deel van het 
loonverschil 

Het loonverschil wordt vaak onterecht beschouwd als het gevolg van discriminatie tussen de 
geslachten op de arbeidsmarkt. Het houdt in feite onder meer verband met intrinsieke kenmerken 
van de werknemers/werkneemsters, met de beperkingen die ze op hun weg vinden of met de 
keuzes die ze maken. Om de invloed van die factoren te beoordelen, is het nodig die individueel te 
meten en ze te koppelen aan het loonpeil van de ondervraagde werknemers. Door de gegevens van 
de enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen op te nemen in een Blinder-Oaxaca 
decompositie kunnen we de invloed van een reeks waarneembare factoren af te zonderen32. Het 
residu of onverklaarde gedeelte van het loonverschil kan derhalve in twee categorieën worden 
onderverdeeld: een deel dat zou kunnen worden verklaard aan de hand van nog niet bestudeerde 
of beschikbare gegevens, en een zogenoemd onverklaarbaar deel dat overeenstemt met een 
discriminatie tussen mannen en vrouwen. Een van de belangrijkste moeilijkheden is dat we niet 
beschikken over alle informatie over alle mogelijke kwaliteiten of vaardigheden van de individuen 
die hun (potentiële) productiviteit beïnvloeden. Sommige aspecten komen niet tot uiting in de 
gegevens, andere zijn eenvoudigweg niet kwantificeerbaar. Een voorbeeld daarvan zijn enerzijds 
het niveau van assertiviteit of van de neiging om risico’s te nemen, een eigenschap die veeleer in 
het voordeel is van mannen, en anderzijds de interpersoonlijke competenties, die vrouwen beter 
liggen (Blau en Wickler, 2018). Hier moet worden aan toegevoegd dat discriminatie eveneens een 
rol kan hebben gespeeld in de waarneembare factoren33 en dat vrouwen voor bepaalde vacatures 
gewoon ontbraken of niet in aanmerking werden genomen, verder de analyse van het loonverschil 
nog iets meer bemoeilijkt. 

Uit het verslag over het loonverschil tussen mannen en vrouwen van de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven (2022) blijkt dat de zogenoemde "waarneembare" factoren ongeveer de helft van het 
loonverschil verklaren, en dat resultaat bleef de afgelopen jaren relatief stabiel. De sectorale of 
profesionele segregatie op de arbeidsmarkt lijkt de categorie te zijn die de sterkste invloed heeft 
op het loonverschil. 

Zelfs nadat rekening werd gehouden met de verschillende waarneembare factoren, wordt er nog 
steeds een loonongelijkheid "bij gelijke arbeid en gelijk profiel" geobserveerd, ook al moet worden 
herhaald dat het met de huidige beschikbare gegevens niet mogelijk is alle verklarende factoren in 
aanmerking te nemen. Dat die discriminatie in het nadeel van de vrouwen blijft aanhouden, wordt 
onderstreept door verschillende gegevens en studies. Zoals Blau en Kahn (2017) beklemtonen, 
blijven de verschillen tussen mannen en vrouwen in de beroepen en bedrijfstakken, alsook de 
verschillen in de rol van mannen en vrouwen en de arbeidsverdeling sleutelfactoren van het 
loonverschil, maar uit de analyse van experimentele of micro-economische gegevens blijkt ook dat 
discriminatie niet kan worden uitgesloten. 

3.1.3. Verlaging van het armoederisico 

Het loonverschil blijft niet zonder gevolgen op individueel vlak. Die beperken zich niet tot het effect 
op de arbeidsmarktparticipatie of de intensiteit hiervan: ze beïnvloeden ook rechtstreeks de 
koopkracht. 

Uit een statisch oogpunt gaat een trendmatig lager loon logischerwijs gepaard met een hoger 
armoederisico voor werkenden en dat geldt met name voor gezinnen met slechts één loon en 

 
32  Die factoren kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld: segregatie op de arbeidsmarkt (bv. Beroep, 

bedrijfstak, type van arbeidsovereenkomst, arbeidsduur), individuele kenmerken van de werknemer die relevant zijn 
voor het werk (bv. Opleidingsniveau, anciënniteit of ervaring) en persoonlijke kenmerken van de werknemer (bv. 
Burgerlijke staat, gezinstype of nationaliteit). 

33  Een werknemer kan bijvoorbeeld hebben gekozen voor deeltijdarbeid of hebben besloten niet te solliciteren voor 
een verantwoordelijke functie wegens de potentiële of in het verleden ervaren discriminaties. 
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eenoudergezinnen (in 8 op de tien van deze gezinnen is een vrouw het gezinshoofd) die de bronnen 
van discriminatie combineren. Zo worden geïmmigreerde vrouwen met kinderen vaak genoemd als 
personen die dikwijls te kampen hebben met ongunstige loonverschillen (zie Kader over de situatie 
van de geïmmigreerde vrouwen). De armoederisicograad voor werkenden meet het percentage 
individuen ouder dan 18 jaar die worden ingedeeld bij de loontrekkenden en die een armoederisico 
lopen. Dit betekent dat hun equivalent beschikbaar inkomen lager ligt dan de 
armoederisicodrempel, die is vastgesteld op 60 % van het nationaal mediaan equivalent 
beschikbaar inkomen na sociale overdrachten. In 2019 beliep de armoederisicograad voor de 
loontrekkenden 4 % voor de vrouwen en 3,3 % voor de mannen (respectievelijk 3 % en 2,9 % in 
2021).34  

Het concept armoede heeft betrekking op de hele bevolking en niet enkel op de werknemers, en 
het gevaar om arm te worden is groter voor vrouwen. In België waren 13 % van de vrouwen en 
12,3 % van de mannen in 2021 arm. In twee jaar tijds werd een aanzienlijke daling opgetekend, 
maar het verloop tijdens de COVID-19-crisis moet met enige omzichtigheid worden geanalyseerd 
(14,6 % voor de mannen en 15 % voor de vrouwen in 2019). Ongeacht de beschouwde periode blijft 
het risico op monetaire armoede hoger voor vrouwen. Het gemiddelde verschil tussen mannen en 
vrouwen is overigens relatief klein en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door bepaalde meer 
kwetsbare categorieën. Hierin zijn vrouwen oververtegenwoordigd, zoals alleenstaande ouders 
met kind(eren) of inactieven; deze twee substalen omvatten meer dan een vierde van de personen 
die een risico op monetaire armoede lopen. 

Uit een dynamisch oogpunt zal een loonverschil aan het begin van de loopbaan mettertijd 
toenemen en zal het de loonvooruitzichten drukken. Bovendien is de komst van een kind een 
gebeurtenis die de zaak vaak verandert. Uit een studie van Nautet en Piton (2021) blijkt dat de tijd 
die moeders spenderen om voor de kinderen te zorgen, hen ertoe brengt de arbeidsmarkt te 
verlaten of hun werktijd te verminderen. Kleven et al. (2019b) hebben op basis van Deense 
administratieve gegevens aangetoond dat het moederschap belangrijke en aanhoudende effecten 
heeft op de inkomens, in ongeveer dezelfde mate als de arbeidsmarktparticipatie, de werkuren en 
de bezoldiging. De loopbaankeuzes worden eveneens beïnvloed, aangezien de kans om manager te 
worden bij de komst van een kind vermindert voor de vrouwen, maar niet voor de mannen, wat 
het loonverschil doet toenemen. Deschacht (2017) bevestigt, op grond van Belgische gegevens, dat 
de aanwezigheid van een kind de kansen op bevordering vermindert voor vrouwen maar niet voor 
mannen (zie paragraaf 2.1.3. voor uitvoeriger informatie over de weerslag van het ouderschap). 
Een ander dynamisch element is dat werkgevers de vroegere loonvoorwaarden van vrouwen 
kunnen gebruiken om hun loon in een nieuwe baan vast te stellen. Dit betekent dat de 
loondiscriminatie zich voortzet van de ene baan tot de andere en mettertijd eventueel kan 
verslechteren. 

  

 
34 Voor de werkenden die geen loontrekkenden zijn (voornamelijk de zelfstandigen) is het armoederisico groter dan 

voor de loontrekkenden, en voor mannen ligt de armoederisicograad hoger. Die statistieken moeten echter 
behoedzaam worden geïnterpreteerd, omdat het moeilijk is het inkomen van de zelfstandigen op een bepaald 
ogenblik te meten en omdat er weinig zelfstandigen zijn opgenomen in de steekproef van de enquête. 
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3.1.4. Het pensioen 

In België zijn de meeste pensioengerelateerde regels en bepalingen momenteel dezelfde voor 
mannen en vrouwen35, en bijgevolg wordt het pensioenstelsel als genderneutraal beschouwd. 
Niettemin bestaan er nog persistente verschillen in pensioenuitkeringen, aangezien de 
ongelijkheden op de arbeidsmarkt zich in de loop van de carrière opstapelden, maar ook omdat de 
dekkingsgraad ongelijk is. Uiteindelijk brengt dat verschil hogere armoederisico’s teweeg voor 
oudere vrouwen dan voor mannen. 

Dat verschil is hoofdzakelijk een afspiegeling van de voorbije jaren, aangezien de cohorten die 
vandaag met pensioen zijn, vooral worden beïnvloed door de vroegere voorwaarden op de 
arbeidsmarkt (economische conjunctuur, hervormingen of sociale normen met betrekking tot de 
verdeling van de zorgtaken in het gezin). Zoals in paragraaf 3.1.2. wordt uiteengezet, is er een 
loonverschil tussen mannen en vrouwen tijdens het beroepsleven en aangezien het bedrag van het 
wettelijke pensioen wordt berekend op basis van de bezoldigingen over een gehele loopbaan, is 
het loonverschil een belangrijke verklarende factor voor het verschil in pensioeninkomsten. Het 
loon voor de berekening van het pensioen in aanmerking wordt genomen is echter gelimiteerd, wat 
het pensioenverschil tussen de individuen binnen de perken houdt. Eurostat berekent (aan de hand 
van de gegevens uit de EU-SILC-enquête voor de 65-plussers) het pensioenverschil tussen de 
geslachten door zich te baseren op de rustpensioenen, de uitkeringen aan nabestaanden en de 
pensioenen die voortkomen uit individuele particuliere regelingen. In 2021 beliep het 
pensioenverschil 26,2 % in België (33,8 % in 2020 en 31,9 % in 2019), wat betekent dat het groter 
is dan het loonverschil. 

 

Grafiek 53 - Pensioenverschil tussen mannen en vrouwen 
(verschil in procenten tussen het gemiddelde pensioeninkomen van mannen en dat van vrouwen) 
 

  
 
Bron: Eurostat. 
Toelichting: Het pensioeninkomen omvat de pensioenuitkeringen, de uitkeringen aan nabestaanden en de regelmatige 
pensioenen die voortkomen uit individuele particuliere regelingen. 
 

 
35 De voorwaarden voor de toegang tot het algemene stelsel van brugpensioen (werklozen met bedrijfstoeslag) zijn 

momenteel nog verschillend voor mannen en vrouwen; naast de te bereiken leeftijd van 62 jaar, moeten de vrouwen 
immers een loopbaan van 38 jaar hebben opgebouwd en de mannen een van 40 jaar. Dat verschil zou in 2024 moeten 
verdwijnen. Het beroep op dat stelsel is sinds 2015 gedaald, zij het in mindere mate voor de vrouwen, die momenteel 
70 % van de bruggepensioneerden volgens het algemene stelsel uitmaken. Voor de andere brugpensioenstelsels, 
zoals het stelsel "zwaar beroep" of het stelsel "medische redenen", zijn er geen genderverschillen en de mannen zijn 
doorgaans oververtegenwoordigd in die stelsels (in augustus 2022 bestond 69 % van de werklozen met bedrijfstoeslag 
uit mannen). 
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Verscheidene elementen liggen ten grondslag aan dat pensioenverschil in het nadeel van de 
vrouwen: de lagere lonen tijdens de loopbaan, de kortere loopbaanduur en de veelvuldigere 
loopbaanonderbrekingen, een sterker aandeel in de inactieve bevolking die leidt tot een minder 
hoge dekking inzake pensioen, … Aangezien de vrouwen merendeels een grotere rol vervullen voor 
onbezoldigde arbeid zoals huishoudelijke taken, het moederschap of zorg voor verwanten, worden 
zij benadeeld inzake arbeidsmarktparticipatie en lonen ten opzichte van de mannen, wat vaak, op 
lange termijn, tot uiting komt in een groter pensioenverschil. Ook al is het aantal loopbaanjaren 
van de vrouwen de afgelopen jaren sterk toegenomen, hebben vrouwen minder kans dan mannen 
om hun beroepsleven te beëindigen met recht op een volledig pensioen, onder meer wegens de 
loopbaanonderbrekingen en het deeltijds werken. In 2021 duurde het beroepsleven voor een man 
van ouder dan 15 jaar naar verwachting 35,7 jaar, tegen 32,1 jaar voor de vrouwen (Eurostat). In 
het verleden was de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen lager, maar dat verschil werd 
geleidelijk opgeheven en thans ligt de effectieve leeftijd van uittreding uit de arbeidsmarkt zelfs 
dicht bij elkaar: 60,9 jaar voor mannen en 60,1 jaar voor vrouwen (OESO). Daarbij dient ook te 
worden opgemerkt dat de dekkingsgraad van het pensioenstelsel in België zeer ongelijk verdeeld is 
in vergelijking met de meeste Europese landen. 

Het pensioenverschil wordt versterkt doordat het verschil tussen werknemers en werkneemsters 
op het vlak van bovenwettelijke voordelen of alternatieve verloningsvormen, en in het bijzonder 
voor de bijdragen voor het aanvullend pensioen, doorgaans hoger is ten opzichte van het 
loonverschil. Meer mannen ontvingen immers een dergelijk pensioen van hun werkgever en er is 
een groot verschil tussen mannen en vrouwen merkbaar voor het bedrag van de reserves dat de 
aangesloten werknemers hebben opgebouwd (€ 4 198 voor de mannen en € 1 829 voor de 
vrouwen, CRB 2022). Een deel van dit verschil heeft te maken met een cohorte- of generatie-effect, 
omdat de pensioenen in ruimere mate worden opgebouwd in het tweede deel van de loopbaan. 
De voordelen in natura in verband met bedrijfswagens of telefonie en internet komen ook vaker 
ten goede aan mannen, maar dat hangt uiteraard nauw samen met de bedrijfstak waar de 
werknemer in dienst is. 

3.1.5. Welzijn 

Volgens het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk (Beswic), worden mannen en 
vrouwen, die niet hetzelfde soort banen uitoefenen, geconfronteerd met uiteenlopende risico's. 
Mannen krijgen vaker te maken met een fysiek gevaarlijke werkomgeving, lawaai, giftige producten 
en hoge temperaturen. Ze presteren regelmatiger lange werkdagen of volgens oncomfortabele 
uren. Ze zijn vaker het slachtoffer van een arbeidsongeval. Vrouwen hebben vaker te kampen met 
matige arbeidsvoorwaarden, onzekere banen of minder hoge lonen. Ze oefenen vaker banen met 
een sterkere emotionele belasting uit. Ze worden ook meer geconfronteerd met geweld op het 
werk of ongewenst seksueel gedrag. Preventie komt typisch minder vaak voor in de zogeheten 
vrouwelijke bedrijfstakken. 

De impact van de verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt beperkt zich niet tot 
hun positie op de arbeidsmarkt en hun loon. Doordat vrouwen het grootste deel van de 
onbezoldigde arbeid in het gezin ten laste nemen, nemen ook de genderverschillen op het gebied 
van vermoeidheid en emotionele belasting toe. Algemeen beschouwd, bieden de risico's die 
inherent zijn aan bezoldigde arbeid slechts een gedeeltelijk beeld van de werkelijkheid, gelet op de 
omvang van de onbezoldigde arbeid die vrouwen verrichten (huishoudelijke taken en opvoeding 
van de kinderen, zie paragraaf 2.1.2. over de tijdsverdeling). De moeilijkheden die in dat kader 
rijzen, worden niet opgetekend en er wordt niet preventief tegen opgetreden (Artazcoz et al., 
2011). Naast de aan die activiteiten verbonden fysieke risico's is er voor die functies ook minder 
sociale erkenning dan voor bezoldigde arbeid. 

Hoewel werken gunstige effecten heeft op de gezondheid, door het zelfbeeld te versterken, het 
isolement te verminderen en de onderhandelingspositie binnen een koppel te verbeteren, onder 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

 

106. 

via financiële onafhankelijkheid, kan de combinatie van werk en andere lasten die vooral bij 
vrouwen terechtkomen, nefast zijn voor hun gezondheid (slaaptekort, gebrek aan activiteit, 
chronische of arbeidsongechikt makende ziekten. Het effect zou afhankelijk zijn van de sociale 
klasse. Kansarme vrouwen worden vaker geconfronteerd met een totale werkoverlast wanneer ze 
een bezoldigde baan hebben, terwijl vrouwen uit een gunstiger milieu voor bepaalde taken een 
beroep kunnen doen op externe hulp (huishoudhulp bijvoorbeeld). Om die dubbele werklast te 
verminderen, werken vrouwen vaker deeltijds, wat potentieel ertoe bijdraagt de ongelijke 
verdeling van de taken in het gezin te versterken. Deeltijdwerk hangt evenwel samen met minder 
goed bezoldigde banen (detailhandel, horeca, schoonmaak) en/of bieden minder loopbaan- en 
bevorderingsmogelijkheden. Evenzo zijn werkneemsters minder vaak beschikbaar dan hun 
mannelijke collega’s om overuren te presteren. 

 

Tabel 8 - Resultaten van de enquêtes naar de levenskwaliteit en de arbeidsvoorwaarden per geslacht 
(in %, tenzij anders vermeld, laatste beschikbare gegevens, België) 
 

  Vrouwen Mannen 

Hebt u last van veel lawaai? 
Ten minste een 
vierde van de tijd 

17 30 

Hebt u last van trillingen veroorzaakt door werktuigen of 
machines? 

Ten minste een 
vierde van de tijd 

5 23 

 Moet u tijdens uw werk personen optillen of verplaatsen?  
Ten minste een 
vierde van de tijd 

15 6 

    
Is uw rechtstreekse chef een man? Ja 48 81 
Zijn de collega’s met dezelfde functie als u hoofdzakelijk met 
mensen van hetzelfde geslacht? 

Ja 59 55 

    
Ik heb het gevoel dat de waarde van mijn werk niet wordt 
erkend door de anderen 

(Helemaal) 
akkoord 

26 23 

Ik vind dat ik goed word betaald voor de inspanningen die ik 
lever en voor het werk dat ik doe 

Niet akkoord 26 20 

Mijn werk biedt goede loopbaanvooruitzichten Niet akkoord 43 33 
    
Geweld op het werk Ja 23 16 
Hebt u de afgelopen 12 maanden discriminatie ondervonden 
op het werk? 

Ja 10 10 

    
Hoeveel uur per week werkt u gewoonlijk in uw voornaamste 
bezoldigde baan?  

Meer dan 40 u. 12 25 

Uren die u besteedt om voor uw kinderen te zorgen/of ze op 
te voeden 

Gemiddeld 36 17 

Uren die u besteedt om voor uw kleinkinderen te zorgen/of ze 
op te voeden 

Gemiddeld 11 8 

Uren die u besteedt om zorg te verlenen aan gezinsleden, 
buren of vrienden van ten minste 75 jaar oud en die 
gehandicapt of hulpbehoevend zijn 

Gemiddeld 12 8 

Is het moeilijk om één of twee uur van uw werktijd uit te 
trekken om persoonlijke problemen of gezinsproblemen aan 
te pakken? 

Moeilijk 36 27 

 
Bron: Eurofound. 
 

 

Recent heeft de gezondheidscrisis nog eens de aandacht gevestigd op de onevenwichtige 
takenverdeling bij de opvang van de kinderen en de huishoudelijke taken. Volgens de resultaten 
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van enquêtes die de OESO tijdens de pandemie heeft gehouden (zie grafiek 54), maakten vrouwen 
vaker dan mannen gewag van conflicten tussen werk en privéleven. Moeders van jonge kinderen 
meldden vaker van de vaders dat ze zich gespannen, alleen en/of zwaarmoedig voelden. De situatie 
van ouders die aan het hoofd staan van een eenoudergezin, zou bijzonder kritiek zijn geweest. In 
België is dat in 80 % van de gevallen een moeder. Die emotionele stress hangt nauw samen met de 
gelijktijdige combinatie van isolement door telewerk en de zorg voor de kinderen. Moeders die 
tijdens de pandemie thuis werkten en daarbij voor hun kinderen zorgden, waren meer geneigd te 
verklaren dat ze zich zwak, gestresseerd en gefrustreerd voelden dan de vaders die telewerkten (zie 
McCrory Calarco et al., 2020; Zamarro and Prados 2021). 

 

Grafiek 54 - De geestelijke gezondheid en het welzijn van de vrouwen en met name van de moeders 

zijn tijdens de pandemie in België verslechterd 
(in % van de ouders die melding maken van problemen met de geestelijke gezondheid of het welzijn bij 
henzelf of bij een gezinslid tijdens de pandemie, 2020) 
 

 
 
Bron: OESO. 
 

 

Die resultaten, die specifiek golden voor de pandemie, wijzen echter op een meer algemene 
situatie. De vrouwen die meer onbezoldigde taken vervullen (zie paragraaf 2.1.2. over de 
tijdsverdeling), maar ook de zogenoemde mentale lasten dragen, zijn minder tevreden over hun 
gezins- en huwelijksleven en hebben meer stress (zie Flèche, Lepinteur and Powdthavee, 2018). 
Volgens onderzoekster Nicole Brais stemt de mentale last overeen met "beheers-, organisatie- en 
planningswerk dat tegelijk immaterieel, onvermijdelijk en constant is, en dat als doel heeft te 
voldoen aan eenieders behoeften en aan de goede werking van het gezin". De ontevredenheid van 
de vrouwen die meer uren werken dan hun echtgenoot, zou nauw samenhangen met de ongelijke 
verdeling van de huishoudelijke taken.  

Het volgende thematisch verslag van de HRW heeft als onderwerp de arbeidsongeschiktheid en 
herinschakeling op de arbeidsmarkt. Dit punt zal in dat verslag uitvoerig worden behandeld. 

 Gevolgen voor de ondernemingen of de economie 

Wanneer de thema’s discriminatie of gelijkheid van kansen aan bod komen, wordt vaak de nadruk 
gelegd op de individuele voordelen die verbonden zijn aan een gelijkere situatie. Genderverschillen 
hebben echter ook macro-economische gevolgen of effecten op een onderneming of een 
bedrijfstak. De economische theorie stelt dat een genderverschil eventuele baten kan afwerpen ten 
gevolge van de comparatieve voordelen van mannen in bezoldigde taken, of van het 
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concurrentievoordeel voor sommige landen die gespecialiseerd zijn in bepaalde arbeidsintensieve 
bedrijfstakken en zich op export richten. Daartegenover wijst ze ook op grote kosten van een 
genderverschil die tot uiting komen in de omvang van het menselijk kapitaal, het negatieve 
overloopeffect op toekomstige generaties of minder evenwichtige beslissingen in de gezinnen. 
Over het geheel genomen vermeldt de literatuur minder theoretische argumenten voor een 
uitgesproken genderverschil; in de huidige context lijken ze ook niet relevant. Bovendien zijn de 
empirische studies al met al voorstander van een gelijkere verdeling, dankzij een hogere 
productiviteit van de ondernemingen en de weldadige invloed van diversiteit. 

Op macro-economisch vlak blijft het oorzakelijk verband moeilijk te beoordelen, maar volgens 
OECD (2012) zou de verkleining van het genderverschil inzake participatie de economische groei 
aanzienlijk doen toenemen. De opheffing van dat verschil tijdens de periode van 2010 tot 2030 zou 
leiden tot een stijging met 0,6 procentpunt van de bbp-groei op jaarbasis per inwoner in de lidstaten 
van de OESO. Wellicht zal de groei in België echter lager liggen, omdat het verschil er momenteel 
kleiner is. 

3.2.1. Productiviteit en resultaten in samenhang met een beschikbaarheid van het 
maatschappelijk kapitaal 

Door de werkgelegenheid van de vrouwen te verhogen en de gelijkheid van kansen te bevorderen, 
zouden ondernemingen in staat zijn de beschikbare talenten beter te benutten, wat een 
economische winst zou kunnen opleveren. Uitgaande van het beginsel dat mannen en vrouwen 
uiteenlopende eigenschappen hebben die evenwel van vergelijkbare kwaliteit zijn, vormen 
discriminatie of een ongelijke behandeling in het nadeel van de vrouwen verstoringen in de werking 
van de arbeidsmarkt. Dat verstoorde evenwicht zet sommige individuen ertoe aan niet het beroep 
te kiezen dat ze anders hadden gekozen, wat potentieel leidt tot een verlies aan efficiëntie of een 
onderbenutting van de middelen. Het model van Neyer and Stempel (2021a) formaliseert de 
genoemde discriminatie, die leidt tot een inefficiënte verdeling van de werktijd, een loonverschil 
tussen de geslachten, een lager algemeen consumptie- en productiepeil en een afgenomen welzijn. 
Simulaties van de economische schok van de COVID-19-crisis lijken erop te wijzen dat seksuele 
discriminatie de macro-economische vertraging met 0,5 procentpunt had verhoogd (Neyer and 
Stempel, 2021b). 

Concurrentie tussen werknemers of kandidaten kan eveneens een positief effect sorteren 
aangezien, a priori, de geselecteerde kandidaten potentieel beter zullen zijn indien de 
kandidatenreserve ruimer is. Vrouwen meer motiveren om zich kandidaat te stellen of te 
solliciteren voor een hogere functie in de hiërarchie, kan dus gepaard gaan met een toegenomen 
kwaliteit en betere resultaten. In België zijn vrouwen gemiddeld beter opgeleid dan mannen, wat 
in sommige gevallen ook zou kunnen samengaan met een verhoogde productiviteit. Vrouwen 
kunnen ook competenties aandragen die de vaardigheden van de mannen aanvullen en bijgevolg 
zou een grotere diversiteit het inkomen van alle werknemers kunnen verhogen, ook dat van de 
mannen. Daar moet echter worden aan toegevoegd dat de winst op korte termijn lager zou kunnen 
uitvallen indien de verandering op gang wordt gebracht door een systeem van quota of positieve 
discriminatie, aangezien een lagergeschoolde kandidaat mogelijk kan worden bevoordeeld (in dit 
geval een vrouw) en een potentieel gediscrimineerde kandidaat zou kunnen worden ontmoedigd 
om te solliciteren (in dit geval een man). 

Net als voor het productiviteitsverschil vormt een genderverschil een stimulans om de 
investeringen in menselijk kapitaal en opleiding te verlagen voor de gediscrimineerde individuen. 
De toewijzing van middelen is inefficiënt, zowel door als voor de gediscrimineerde groep. Een vrouw 
kan dus, bij gebrek aan promotiekansen, zelf besluiten om minder opleiding te volgen, terwijl een 
onderneming, door de potentiële economische winsten verbonden aan een werkneemster te 
onderschatten, de investeringen in haar opleiding kan terugschroeven. Een al met al afgezwakte 
opleiding hangt ontegensprekelijk samen met een individueel productiviteitsverlies. Om te bepalen 
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of er op macro-economisch vlak sprake is van een productiviteitswinst, zou evenwel ook rekening 
moeten worden gehouden met een eventueel effect op het gedrag van de mannen inzake 
productiviteit of opleidingsbeslissingen wanneer er geen discriminatie in hun voordeel is. Dat 
gedrag kan positief zijn, indien het bijvoorbeeld wordt ingegeven door de wil om zich te 
onderscheiden, of negatief, als het in verband wordt gebracht met lager geachte winsten. 

In 2022 ondervonden steeds meer Belgische ondernemingen terugkerende problemen om 
personeel in dienst te nemen, en een toename van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen zou 
bepaalde moeilijkheden tot op zekere hoogte kunnen verlichten. Een dergelijke ontwikkeling, voor 
zover deze haalbaar is en de werknemers deze wensen, kan overvloedige voordelen hebben in 
bepaalde bedrijfstakken of ondernemingen, en vooral in die welke knelpuntberoepen combineren 
met een gebrek aan genderdiversiteit. Zoals in paragraaf 1.1.4 wordt uiteengezet, komen de 
bedrijfstakken informatie en communicatie, de bouwnijverheid, de horeca of de verwerkende 
nijverheid in het algemeen het dichtst in de buurt van die kenmerken. Voor andere 
knelpuntsectoren en voor de Belgische economie in haar geheel moet echter een 
multidimensionale oplossing worden gevonden en zal enkel een toegenomen 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen onvoldoende zijn. Op te merken valt dat de winsten die 
verbonden zijn aan meer diversiteit ook worden geboekt in hoofdzakelijk vrouwelijke branches, 
zoals de kinderopvang of het onderwijs.  

3.2.2. Voordelen verbonden aan diversiteit of de aanwezigheid van vrouwen 

Aangezien diversiteit bijvoorbeeld de complementariteit van vaardigheden kan bevorderen, 
effecten kan sorteren inzake kennis of de creativiteit kan stimuleren, kan ze andere soorten 
voordelen afwerpen voor het beheer van een onderneming. Tussen mannen en vrouwen bestaan 
er verschillen in voorkeuren en er kan een belangrijke complementariteit voortvloeien uit de 
verschillende beheersstijlen. De aanwezigheid van vrouwen in leidende functies kan ook de 
strategische positionering van een onderneming beïnvloeden en kan belangrijk zijn, bijvoorbeeld 
wanneer ze werkzaam is op de consumptiemarkten waarvan de klanten veeleer vrouwelijk zijn 
(CED, 2012). Op basis van gegevens van ondernemingen in Europa komen Christansen et al. (2017) 
tot de bevinding dat diversiteit in hoge functies in een onderneming doorgaans de productiviteit 
van de ondernemingen verbetert en dat het positieve verband sterk is in hoogtechnologische en 
kennisintensieve sectoren. 

Specifiek voor de raad van bestuur van een onderneming kan meer genderdiversiteit zorgen voor 
een deugdelijker bestuur van de onderneming, onder meer via andere vooruitzichten of ideeën 
(OECD, 2012). België heeft in 2011 genderquota opgelegd voor de raad van bestuur van 
beursgenoteerde ondernemingen (zie paragraaf 4.2.5.). Dergelijke quota werden bijvoorbeeld in 
Italië opgelegd in 2011 en in Noorwegen in 2003. De empirische analyse is veeleer positief voor 
Italië, aangezien daar een stijging van het scholingsniveau in de raden van bestuur werd vastgesteld 
(Ferrari et al., 2016), maar veeleer negatief in Noorwegen omdat de maatregel gepaard ging met 
een daling van de financiële koersen en een verzwakking van het ervaringsniveau in de raden van 
bestuur (Ahern and Dittmar, 2012). De empirische studies worden beïnvloed door een sterke 
heterogeniteit inzake bedrijfstak, geografisch gebied of beleidsmaatregelen, en het is moeilijk 
objectief de kwaliteit van een werknemer te meten. De literatuur biedt op dat vlak geen eenduidig 
blijvende resultaten. 

Wanneer we vooral aandacht besteden aan bepaalde sectoren, kunnen de vaker bij vrouwen 
waargenomen kwaliteiten of gedragingen gepaard blijken te gaan met meer gerichte voordelen. 
Bijvoorbeeld in tradingactiviteiten zou een groter percentage vrouwen in beleidsbepalende functies 
het aandeel van de zeer risicovolle financiële transacties kunnen verminderen (Coates en Herbert, 
2008) of in de politiek lijkt het risico op corruptie lager te zijn wanneer vrouwen de leiding in handen 
hebben (Dollar et al., 2001). Opnieuw geldt het argument ook in de omgekeerde richting en zouden 
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bepaalde veeleer mannelijke kwaliteiten nuttig kunnen zijn in sommige bedrijfstakken waarin 
mannen ondervertegenwoordigd zijn. 

Afgezien van het uitgeoefende beroep zijn de bestedingspatronen van een gezin afhankelijk van het 
aandeel van de middelen die door vrouwen worden gecontroleerd of aangevoerd. Indien zij de 
middelen meer controleren, blijken de uitgaven voor basisbehoeften en voor de ontwikkeling van 
het potentieel van hun kinderen groter uit te vallen (Stotsky, 2006). Een sterkere neiging om geld 
uit te geven voor goederen en diensten die het menselijk kapitaal verhogen, kan een positieve 
invloed uitoefenen op de potentiële groei. De macro-economische winsten zijn echter moeilijk te 
evalueren, onder meer omdat de uiteenlopende houdingen op het vlak van investeringen en het 
nemen van risico's doorgaans leiden tot weinig overtuigende geaggregeerde resultaten. Wanneer 
vrouwen overigens een hoger inkomen uit arbeid hebben, winnen ze aan financiële 
onafhankelijkheid, wat de verhouding tussen mannen en vrouwen in een gezin gelijktrekt en bij 
uitbreiding het gendergebonden geweld vermindert. Gendergebonden geweld heeft een negatieve 
impact op de fysieke en geestelijke gezondheid van de slachtoffers en dit veroorzaakt macro-
economische kosten (EIGE, 2021). 

3.2.3. Sociale cohesie, overheidsfinanciën en economische veerkracht 

Vrouwen hebben een lager inkomen en de verschillen zijn nog groter voor onder meer de 
gepensioneerde generaties en de alleenstaande vrouwen met kinderen ten laste (zie de paragrafen 
2.1.3. en 3.1.4.). Discriminaties of een gebrek aan billijkheid kunnen de sociale cohesie aantasten 
via een armoederisico dat vrouwen sterker treft. Er kan een macro-economisch effect optreden 
aangezien die met een hoger armoederisico geconfronteerde bevolkingsgroepen een grotere 
marginale consumptieneiging hebben. Bij een negatieve economische schok kunnen ze een 
aanzienlijk deel van hun consumptie schrappen, temeer daar die categorieën van individuen vaak 
niet over een spaarbuffer beschikken. Een inkrimping van het verschil kan de particuliere 
consumptie dus minder vatbaar maken voor conjunctuurcycli. 

Een hoger aandeel van de werkende bevolking maakt de economie veerkrachtiger voor een 
negatieve economische schok, met name indien de banen gespreid zijn over verschillende 
bedrijfstakken. Een gezin met twee lonen kan gemakkelijker sparen uit voorzorg alvorens een 
economische crisis uitbreekt en kan beter overeind blijven tijdens een economische crisis. Dotti 
Sani (2018) wees op de forse stijging van het aantal gezinnen waarvan de vrouw gedurende de 
economische recessie van 2008/09 als enige een bezoldigde functie uitoefende, wat het 
inkomensverlies van de gezinnen tijdens die jaren hielp opvangen. 

Een minder veerkrachtige economie betekent dat de sociale zekerheid een belangrijkere rol speelt 
en bijgevolg over het geheel genomen duurder blijkt uit te vallen. De invoering van een verschil in 
bezoldiging tussen gezinnen vormt een extra risico voor de financiering van de sociale zekerheid. 
Genderverschillen in werkgelegenheid of loon impliceren dat de totale belastingbijdrage van de 
vrouwen geringer is dan die van de mannen. Het grootste deel van het verschil houdt verband met 
lagere belastingontvangsten en sociale bijdragen, maar daarnaast moeten ook de hogere kosten 
van de sociale overdrachten en de sociale uitkeringen in aanmerking worden genomen. Volgens de 
studie van Eurofound (2016) zou de opheffing van de genderverschillen in 2013 bijna 3 % van het 
bbp van de EU hebben opgeleverd. Tegen de achtergrond van de vergrijzing van de bevolking die 
een zwaardere last dreigt te leggen op de financiering van de sociale zekerheid, treedt dat thema 
des te meer op de voorgrond. 
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4. OVER WELKE HEFBOMEN BESCHIKKEN WE OM DE GENDERVERSCHILLEN TERUG TE 

SCHROEVEN? 

Om redenen van billijkheid (vrouwen zouden dezelfde kansen moeten krijgen als mannen), maar 
ook van efficiëntie (diversiteit op de arbeidsmarkt heeft een positieve invloed op de economische 
groei) hanteert de overheid verschillende beleidsmaatregelen om de combinatie van het gezins- en 
beroepsleven te vergemakkelijken, en meer in het algemeen om discriminatie en de genderkloof te 
bestrijden. In dit deel zullen we bepaalde van die maatregelen en hun potentiële effecten op het 
arbeidsaanbod voor vrouwen toelichten. 

 Onderwijs 

Genderverschillen zijn reeds merkbaar lang vóór de betrokkenen volwassen zijn en op de 
arbeidsmarkt komen, met name in het onderwijs. Studiekeuzes hebben evenwel gedurende de hele 
loopbaan gevolgen, onder meer inzake betrekking, bedrijfstak, loopbaankansen en loon. Er werden 
verschillende initiatieven genomen om de genderverschillen te verkleinen en de stereotypen weg 
te werken. 

De Federatie Wallonië-Brussel stelt instrumenten voor om de actoren in de onderwijswereld 
daarvan bewust te maken. Zo publiceerde ze een boek ‘Sexes & Manuels’ om de leerkrachten 
bewust te maken van de stereotiepe niet-egalitaire beelden in sommige schoolboeken36. 

In Vlaanderen werden verscheidene projecten opgezet om genderstereotypen te bestrijden37 in 
het dagelijks leven, in de STEM-studierichtingen, in de visie op het ouderschap, … Het gewest 
verleent ook subsidies aan projecten die de ambitie hebben gendergelijkheid te bevorderen. 

De initiatieven om jonge meisjes ertoe aan te sporen een STEM-studierichting te volgen en 
vervolgens op dat terrein te werken, zijn talrijk en gevarieerd, en worden door uiteenlopende 
actoren genomen (op internationaal, nationaal en gewestelijk vlak, door zowel openbare als 
particuliere instellingen). Voorbeelden daarvan zijn: 

• De internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap38 die wordt bevorderd door 
internationale internationale instellingen als de Verenigde Naties, en de internationale dag 
voor meisjes in ICT39. 

• De Women Award in Technology and Science40 van Innoviris, een overheidsinstelling die 
onderzoek en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt. 

• Het plan pour l’égalité de genre pour les STEM van de ULB41 dat verschillende gebieden 
bestrijkt: human resources, studenten, bestuur, onderwijs, onderzoek, communicatie, 
seksisme en ongewenst seksueel gedrag. 

• Het project "Gender" (Wallonië)42 dat gericht is op de bevordering van digitale beroepen, in 
een benadering zonder seksisme. 

• BeWiSe (Belgian women in Science) dat steun verleent aan wetenschapsvrouwen en hun 
onderlinge communicatie bevordert (mentoring). 

• De sensibiliseringscampagne van de FOD Economie, #BeDigitalTogether43. 

 
36  ‘Sexes & Manuels’ (cfwb.be). 
37  Gender | Vlaanderen.be. 
38  International Day of Women and Girls in Science | United Nations. 
39  International #GirlsinICT Day 2022: Access and Safety (itu.int). 
40  Women Award in Technology and Science – Innoviris. 
41 Égalité de genre – ULB – Faculté des Sciences. 
42  ‘Gender’ – Emploi et Formation professionnelle en Wallonie. 
43 Vision – BeDigitalTogether – Be Digital Together. 

http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=93490bd117df361055b36d9b2345f2efef65f83a&file=fileadmin/sites/sdec_III/upload/sdec_III_super_editor/sdec_III_editor/documents/Publications/Sexes___manuels_FINAL.pdf
https://www.vlaanderen.be/samenleven/gender
https://www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day/
https://www.itu.int/women-and-girls/girls-in-ict/
https://www.itu.int/women-and-girls/girls-in-ict/
https://innoviris.brussels/news/women-award-technology-and-science
https://sciences.ulb.be/la-faculte/egalite-des-genres#:~:text=Plan%20d%27%C3%A9galit%C3%A9%20de%20genre%20pour%20les%20facult%C3%A9s%20STEM%20de,%2C%20communication%2C%20sexisme%20et%20harc%C3%A8lement.
https://emploi.wallonie.be/news/gender---promotion-des-metiers-du-numerique-dans-une-approche-zero-sex
https://www.bedigitaltogether.be/fr/
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• De strategie "Women in digital 2021-2026", een interfederaal en intersectoraal plan dat past in 
het kader van de in 2019 door België ondertekende Europese verklaring ‘Commitment on 
women in Digital’, die de aanmoediging van vrouwen in de digitale sector op Europees niveau 
wil verdedigen44. 

• De vzw Interface3 (opleidingscentrum voor werkzoekende vrouwen) biedt niet-gemengde 
opleidingen aan voor ICT-beroepen, zodat vrouwen zich meer op hun gemak voelen en meer 
vragen durven te stellen45. 

• De Waalse communicatiecampagne ‘Wallonia Wonder Women’ die vrouwen helpt op te nemen 
in de digitale sector46. 

• De internationale organisatie ‘Women in Tech’ die het genderverschil in de STEM-richtingen wil 
verkleinen47. 

• … 

 Arbeidsmarkt 

Op de arbeidsmarkt bestaan er tal van instrumenten om de genderverschillen te verminderen of 
de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te vergemakkelijken. 

4.2.1. De antidiscriminatiewetten 

Tot de gehanteerde instrumenten behoren de antidiscriminatiewetten. In België is discriminatie, 
met name discriminatie op basis van gender, verboden en strafbaar48. De wet verbiedt ook het 
aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen gediscrimineerde groepen. Sinds 2007 is er 
specifiek een wet goedgekeurd om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de federale 
beleidsstructuren te versterken. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen kan steun 
verlenen aan gediscrimineerde personen (raad, bijstand, bemiddeling, begeleiding in 
rechtszaken)49. Met name het moederschap mag geen grond zijn voor discriminatie; zwangere 
vrouwen zijn onder meer beschermd tegen ontslag en kunnen niet worden verplicht nachtarbeid 
of overwerk te verrichten50. Nochtans volstaan de antidiscriminatiewetten niet om discriminatie 
uit te roeien (Valfort, 2018). Ze moeten worden aangevuld met een beleid dat vooroordelen en 
stereotypen bestrijdt. Efficiënte maatregelen uitwerken is complex en vergt een 
mentaliteitsverandering. De discriminatie in België wordt besproken in paragraaf 2.3. van het 
verslag. 

4.2.2. Gendermainstreaming 

Sinds 2007 moet de genderdimensie in België worden geïntegreerd in de federale 
beleidsstructuren51. De weerslag van elke maatregel moet worden geanalyseerd in het licht van 
potentiële genderongelijkheden, teneinde deze te elimineren. De wet bepaalt onder meer dat het 
traject naar de vastgelegde doelstellingen moet te meten zijn via genderindicatoren. De impact van 
elk wetgevend project op de situatie van vrouwen en mannen moet blijken uit een evaluatie, die 
wordt gepubliceerd in een zogenoemd "gendertest"-verslag. 

 
44 ‘Women in Digital’: talent kent geen gender. 
45 Interface3. 
46 Les femmes sont l’avenir du numérique! | DigitalWallonia.be. 
47 Women in Tech. 
48 Non-discriminatie en diversiteit – Algemene principes – FOD WASO. 
49 Discriminatie – IGVM. 
50 Moederschapsbescherming – FOD WASO. 
51 Wet Gender mainstreaming – IGVM. 

https://smartcity.brussels/news-894--women-in-digital-talent-kent-geen-gender
https://www.interface3.be/nl
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/femmes-numerique/
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/femmes-numerique/
https://women-in-tech.org/
https://werk.belgie.be/nl/themas/gelijkheid-en-non-discriminatie/non-discriminatie-en-diversiteit/algemene-principes
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/discriminatie
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/werkorganisatie-en-bijzondere-werknemerscategorieen-0
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/gender_mainstreaming/wet_gender_mainstreaming#:~:text=Le%2012%20janvier%202007%2C%20la,d%C3%A9finies%20au%20niveau%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20belge.
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De federale regering heeft aldus in juni 2021 het plan Gendermainstreaming 2021-2024 
goedgekeurd, dat 186 beleidsmaatregelen omvat. Voor de arbeidsmarkt hebben de verbintenissen 
van de federale regering onder meer betrekking op de verbetering van het welzijn van de 
werknemers, de omkadering van het telewerk, de verzoening van privé- en beroepsleven, de 
verbetering van deeltijdse arbeid, de invoering van een academische monitoring van de diversiteit 
en de discriminatie op het niveau van de sectoren, en de hervorming van de verlofstelsels voor 
ouders. 

De overige beleidsniveaus hebben eveneens wetgeving in die zin goedgekeurd. Zo heeft het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook een plan voor Gendermainstreaming en gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen aangenomen voor de periode 2022-2025, dat de verbintenissen wil omzetten 
in concrete acties. Actiris heeft dan weer diversiteitsplannen uitgewerkt met de Brusselse 
ondernemingen teneinde het aspect gender op transversale wijze te integreren. 

In april 2022 heeft de federale overheid de Europese richtlijn Work Life Balance omgezet in Belgisch 
recht52. Die richtlijn beoogt de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te verhogen en de loon- en 
pensioenverschillen terug te schroeven53. Het doel bestaat erin enerzijds het evenwicht tussen 
beroepsleven en privéleven te verbeteren en anderzijds te zorgen voor een betere verdeling van 
de gezinsverantwoordelijkheden over mannen en vrouwen. 

4.2.3. Transparante lonen 

In België werden verschillende maatregelen genomen om de loonverschillen tussen vrouwen en 
mannen te bestrijden. In 2012 werd een wet goedgekeurd om het loonverschil te bestrijden54. In 
zijn verslag dat bestemd is voor de loononderhandelingen van het interprofessioneel akkoord, moet 
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het loonverschil meedelen. Maatregelen ter bestrijding van 
het loonverschil moeten worden genomen in het interprofessioneel akkoord, maar ook op sectoraal 
vlak via de collectieve arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld door een genderneutrale 
functieclassificatie te gebruiken. Ondernemingen met meer dan 50 werknemers55 moeten ook om 
de twee jaar een analyseverslag uitbrengen over de loonstructuur van hun werknemers. De 
Ondernemingsraad moet erop toezien dat de onderneming een neutraal loonbeleid voert. De 
Belgische wet behelst geen afschrikkende sancties tegenover werkgevers die niet aan hun 
verplichtingen voldoen. 

In de EU zijn nieuwe regels erop gericht de transparantie van de bezoldigingen te versterken om 
het loonverschil tussen mannen en vrouwen te overbruggen. De Europese Raad bereikte in 2021 
overeenstemming over een ontwerp dat een reeks nieuwe regels ter zake omvat. Daarin worden 
dwingende maatregelen overwogen. Deze bepalen dat werknemers, maar ook kandidaten voor een 
baan, informatie kunnen verkrijgen over hun aanvankelijke en individuele loon en over het 
gemiddelde loon van de werknemers die een soortgelijk werk verrichten. De ondernemingen 
zouden bovendien de criteria moeten meedelen die ze hanteren om het loon en de 
loopbaanontwikkeling vast te stellen. 

 
52  EU Work-life Balance Directive enters into force – Employment, Social Affairs & Inclusion – European Commission 

(europa.eu) EU Work-life Balance Directive – EC. 
53  Egalité entre les femmes et les hommes: la Vivaldi veut garantir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle 

des travailleuses et travailleurs – Sarah Schlitz Égalité entre les femmes et les hommes: la Vivaldi veut garantir un 
équilibre entre vie privée et vie professionnelle des travailleuses et travailleurs. 

54 Gelijkheid Vrouwen-Mannen: de loonkloof – FOD WASO. 
55 Een verkort verslag voor de ondernemingen met 50 tot 100 werknemers en een volledig verslag voor de 

ondernemingen met 100 werknemers of meer. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9438&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9438&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9438&langId=en
https://sarahschlitz.be/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-la-vivaldi-veut-garantir-un-equilibre-entre-vie-privee-et-vie-professionnelle-des-travailleuses-et-travailleurs/
https://sarahschlitz.be/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-la-vivaldi-veut-garantir-un-equilibre-entre-vie-privee-et-vie-professionnelle-des-travailleuses-et-travailleurs/
https://sarahschlitz.be/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-la-vivaldi-veut-garantir-un-equilibre-entre-vie-privee-et-vie-professionnelle-des-travailleuses-et-travailleurs/
https://sarahschlitz.be/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-la-vivaldi-veut-garantir-un-equilibre-entre-vie-privee-et-vie-professionnelle-des-travailleuses-et-travailleurs/
https://werk.belgie.be/nl/themas/gelijkheid-en-non-discriminatie/gelijkheid-vrouwen-mannen-de-loonkloof
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4.2.4. Bescherming tegen geweld en ongewenst gedrag op het werk 

De werkgever moet maatregelen nemen om geweld en ongewenst gedrag op het werk te 
voorkomen. Deze worden als volgt gedefinieerd56: 

• “Geweld op het werk is een situatie waarin de werknemer psychisch of fysiek wordt bedreigd 
of aangevallen. Het kan gaan om fysieke of verbale agressie.” 

• “Ongewenst seksueel gedrag op het werk duidt op elk ongewenst gedrag met seksuele 
connotatie, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast 
of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 
gecreëerd. Ook hier worden zowel fysieke als verbale agressie bedoeld.” 

Voor de slachtoffers van dergelijke gedragingen zijn verschillende stappen mogelijk: 

• een beroep doen op de preventieadviseur in hun bedrijf; 

• een klacht indienen bij de Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk; 

• een rechtsvervolging instellen voor het bevoegde gerecht; 

• zich richten tot hun vakbond of tot bepaalde verenigingen die, onder zekere voorwaarden, een 
gerechtelijke procedure kunnen inleiden. 

Wanneer een werknemer een klacht indient, is hij beschermd tegen ontslag. 

Deze regels werden opgesteld in een ruimer regelgevend kader, dat betrekking heeft op het beleid 
voor welzijn op het werk57. Die regelgeving betreft zowel de fysieke risico's die verband houden 
met de gezondheid en de veiligheid van de werknemers als de psychosociale risico's, zoals stress, 
burn-out of ongewenst gedrag. 

Sinds 2021 bestaat er een nationaal actieplan voor het bestrijden van gender gebaseerd geweld 
(periode 2021-2025)58. Alle beleidsniveaus hebben zich hierbij geëngageerd. Dit plan bevat in het 
bijzonder twee maatregelen in verband met statistische gegevens. De eerste gaat om het opstellen 
van een jaarlijkse publicatie op basis van de bestaande gegevens; de tweede wil de 
gegevensverzameling verbeteren, omdat gegevens soms onbeschikbaar of onvolledig zijn. 

Vermeldenswaard is ook de Conventie nr. 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
betreffende de uitbanning van geweld en ongewenst gedrag in het beroepsleven59. Die Conventie 
erkent dat eenieder recht heeft op een beroepsleven dat vrij is van geweld en pesterijen, en 
besteedt een bijzondere aandacht aan geweld en ongewenst gedrag op basis van geslacht. Ze vormt 
de eerste internationale norm waarin die gedragspatronen worden omschreven, inclusief het 
begrip geweld en ongewenst gedrag op basis van geslacht (dat ongewenst seksueel gedrag omvat), 
na te hebben erkend dat vrouwen en meisjes hierdoor in buitensporige mate worden getroffen. In 
België is de ratificatieprocedure aan de gang. 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceerde de resultaten van de Belgische 
enquête ‘#youtoo?’ (2021) over ongewenst seksueel gedrag op de werkplek60. Volgens die enquête 
werden 9 % van de vrouwen en 4 % van de mannen daarmee geconfronteerd. Vooral de jonge 
werknemers zijn het kwetsbaarst. De enquêtes van Eurofound bevatten ook gegevens in verband 
met het aandeel van werknemers dat wordt getroffen door geweld of ongewenst seksueel gedrag. 
Volgens Eurofound heeft 23 % van de vrouwen te maken gehad met geweld op het werk, tegen 

 
56 Pesterijen en ongewenst gedrag – Belgium.be. 
57 Welzijnswet – FOD WASO. 
58 Goedkeuring van het Nationaal Actieplan in de strijd tegen gendergerelateerd geweld (2021-2025) | News.belgium 
59 Violence and Harassment Convention - ILO. 
60 Jonge werkkrachten kwetsbaarst voor seksuele intimidatie - IGVM. 

https://www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/pesterijen_en_ongewenst_gedrag
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/algemene-beginselen/toelichting-over-de-welzijnswet
https://news.belgium.be/nl/goedkeuring-van-het-nationaal-actieplan-de-strijd-tegen-gendergerelateerd-geweld-2021-2025
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:3999810,en
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/jonge_werkkrachten_kwetsbaarst_voor_seksuele_intimidatie.pdf
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16 % van de mannen. Het genderverschil in het aandeel werknemers dat te maken heeft gehad met 
ongewenste seksueel gedrag is not sterker in de Eurofound enquête dan in die van #youtoo: 7,6 % 
voor de vrouwen en 1,3 % voor de mannen. 

Uit een studie van Securex in 201861 blijkt dat minder dan één werknemer op honderd die zich het 
slachtoffer voelt van grensoverschrijdend gedrag, dat meldt aan zijn dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. Van de ingediende meldingen leidt slechts 13 % tot een formeel 
verzoekschrift. Het is dus moeilijk de omvang van het verschijnsel te ramen. 

Volgens de IAO62 heeft de gezondheidscrisis het geweld tegen vrouwen opgevoerd. Toen ze thuis 
moesten werken, hadden ze te kampen met een verhoogd risico op huiselijk geweld. De 
gezondheidswerkers, waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn, werden ook blootgesteld aan 
een toename van geweld en ongewenst gedrag op de werkplek, terwijl ze in normale tijden al meer 
risico lopen dan gemiddeld. 

4.2.5. De quota 

Een ander vaak vermeld instrument om de gelijkheid te versterken, is het opleggen van quota. 
Hoewel deze omstreden zijn, dragen ze niettemin bij tot een vermindering van de ongelijkheden 
waar ze worden toegepast. Hun invloed op de maatschappij als geheel is daarentegen geringer. De 
impact van het opleggen van quota lijkt immers beperkt tot het orgaan of de instelling waarop ze 
gericht zijn, zonder een neveneffect op andere bedrijfsniveaus. 

Een recent artikel in L'Echo63 verklaarde dat de vanaf 2011 aan de Belgische raden van bestuur 
opgelegde wettelijke verplichting (ten minste een derde vrouwen in beursgenoteerde bedrijven) 
het aandeel van de vrouwen fors kon doen toenemen: van 8 % in 2008 tot meer dan een derde in 
2020. Het aandeel van de vrouwen in de raden van bestuur is in 12 jaar dus ruimschoots 
verviervoudigd. In zijn 4de advies ter beoordeling van de tenuitvoerlegging van de Quotawet64 wijst 
het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen erop dat de meeste ondernemingen aan 
hun verplichtingen hebben voldaan. Het Instituut vermeldt echter ook dat weinig vrouwen de 
functie van voorzitster uitoefenen (dat is in slechts 5 % van de ondernemingen het geval). 
Bovendien strekte de positieve impuls zich niet uit tot de samenstelling van de directiecomités, die 
niet door de wet worden beoogd. In 2020 was immers maar 15 % van de leden van de 
directiecomités van de Belgische beursgenoteerde ondernemingen een vrouw. Voorts staat in 
amper 4,5 % van de ondernemingen een vrouw aan het hoofd van het directiecomité. Volgens het 
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bestond 82 % van de directiecomités in 2020 
uitsluitend uit mannen (53 %) of telden ze maar één vrouw (29 %). 

Quota oefenen niet alleen een geringe invloed uit maar hebben ook een ander nadeel. Personen 
die via quota in dienst worden genomen, kunnen immers als minder competent en onterecht 
aangenomen worden beschouwd (Bertrand, Black, Jensen en Lleras-Muney, 2019). 

Op Europees vlak hebben de EU-lidstaten in juni 2022 een voorlopig akkoord gesloten om het 
genderevenwicht te versterken in de raden van bestuur van beursgenoteerde vennootschappen 
met meer dan 250 werknemers65. Tegen medio 2026 moet ten minste 40 % van de functies van 
niet-uitvoerende bestuurders - of 33 % van de directiefuncties - worden uitgeoefend door personen 
van het ondervertegenwoordigde geslacht. De richtlijn beklemtoont eveneens het belang van 
verdienste als doorslaggevend criterium bij de keuze van de kandidaat, maar rekent ook 

 
61 Belgische werknemer steeds gevoeliger voor grensoverschrijdend gedrag - Securex. 
62 Violence and harassment at work is an occupational risk factor and a source of major health problems - ILO. 
63 Un comité de direction sur deux est exclusivement masculin - L'Echo. 
64 IGVM (2022). 
65 Deal to boost gender balance in companies - Europees Parlement. 

https://press.securex.be/belgische-werknemer-steeds-gevoeliger-voor-grensoverschrijdend-gedrag#:~:text=Ces%20types%20de%20comportements%20abusifs,r%C3%A9alis%C3%A9e%20aupr%C3%A8s%20de%201500%20travailleurs.
https://www.ilo.org/brussels/information-resources/news/WCMS_839676/lang--en/index.htm
https://www.lecho.be/entreprises/general/un-comite-de-direction-sur-deux-est-exclusivement-masculin/10336053.html
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
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transparantie tot de vooraf te bepalen selectiecriteria. Indien ze de richtlijn niet naleven, zullen de 
ondernemingen worden onderworpen aan ontradende en evenredige straffen die kunnen gaan van 
een boete tot de nietigverklaring van de indienstneming van de kandidaat. De richtlijn werd nog 
niet goedgekeurd. 

4.2.6. Loopbaanonderbrekingen en ouderschapsverlof 

Bepaalde maatregelen zijn erop gericht de combinatie van gezins- en beroepsleven te 
vergemakkelijken. Daartoe behoren onder meer loopbaanonderbrekingen en thematische 
verloven. Hoewel ze het aantal vrouwen die de arbeidsmarkt verlaten wegens 
gezinsverantwoordelijkheden helpen verlagen, hebben ze ook negatieve effecten op de loopbaan 
van vrouwen. Ze zorgen concreet immers voor minder beroepservaring en dus een lager loon. Het 
lijkt er bovendien op dat zelfs korte onderbrekingen langdurige effecten hebben op de loopbaan, 
met name voor hooggeschoolden. De opportuniteitskosten voor een loopbaanonderbreking 
kunnen dus hoog blijken voor personen die in hun carrière snel willen doorgroeien of die wensen 
te dingen naar functies met verantwoordelijkheid. Rossin en Salter (2017) toonden aan dat een 
moederschapsverlof van langer dan een jaar negatieve gevolgen had voor de loopbaan van 
vrouwen en dat vaderschapsverlof het nadeel voor de moeders rechtstreeks en onrechtstreeks kan 
verkleinen door de sociale normen betreffende de rol van de genders te wijzigen. Aan de hand van 
Belgische gegevens hebben Fontenay en Tojerow (2020) aangetoond dat de verlenging van drie tot 
tien dagen van het vaderschapsverlof (voor de kinderen geboren na 1 juli 2012) de kans op 
arbeidsongeschiktheid bij moeders verlaagde, met name voor de eerstbarende moeders jonger dan 
30 jaar. Volgens de auteurs zou het vaderschapsverlof duurzaam de betrokkenheid van de vaders 
bij de opvoeding van hun kinderen vergroten, wat een positieve invloed heeft op de gezondheid 
van de vrouwen. 

Een keuze voor die regelingen heeft niet alleen een invloed op de opgedane ervaring, maar kan ook 
worden beschouwd als een teken dat de betrokkene minder belang hecht aan de arbeidsmarkt. Dit 
weerhoudt sommige werknemers ervan om er gebruik van te maken: de mannen omdat ze niet 
worden geacht ze te gebruiken ("het is de taak van de moeder om de kinderen op te voeden"), de 
vrouwen omdat dit zou bevestigen dat hun werk voor hen geen prioriteit is. Het negatieve beeld 
van die regelingen geldt wellicht meer voor mannen, overeenkomstig de stereotypen en de 
traditionele rollen voor elk geslacht. Zelfs als de mannen daarvoor in aanmerking komen, worden 
de verschillende vormen van ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking trouwens nog altijd 
hoofdzakelijk door vrouwen gebruikt. Deze beleidsvorm versterkt dus veeleer de stereotypen en 
de genderverschillen op de arbeidsmarkt inzake werkgelegenheid en arbeidsmarktparticipatie, 
maar ook inzake loopbaankansen66. 

In Zweden of Noorwegen moet het ouderschapsverlof ten minste gedeeltelijk over de beide ouders 
worden verdeeld. Zweden is het eerste land dat uitdrukkelijk het vaderschapsverlof invoerde, in 
1974. Zweedse ouders hebben recht op 16 maanden ouderschapsverlof, te verdelen over beide 
ouders, met een minimum van twee maanden dat bestemd is voor de vader. Het is de bedoeling 
hen meer te betrekken bij de opvoeding van de kinderen en de gendergelijkheid op de werkplek te 
bevorderen. Niettemin wordt het opvoeden van de kinderen zelfs in Zweden nog als een 
vrouwelijke rol beschouwd: het ouderschapsverlof wordt het meest opgenomen door de moeders 
(in twee derde van de gevallen). Dit resultaat toont aan hoe moeilijk het is de gendernormen te 
doorbreken. 

In België werd het vaderschapsverlof in 2021 op 15 dagen gebracht (in plaats van 10 dagen 
voorheen), en zal het worden opgetrokken tot 20 dagen in 2023. Ter herinnering: het 
moederschapsverlof beloopt 15 weken, verdeeld over twee periodes (vóór en na de bevalling). 

 
66 IGVM (2019). 
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Naast moederschaps- en vaderschapsverlof kunnen de werknemers ouderschapsverlof opnemen. 
Ouderschapsverlof stelt werknemers in staat tijdelijk hun beroepsactiviteit volledig of gedeeltelijk 
op te schorten (halftijds, voor een 1/5de van de tijd of voor een 1/10de), op voorwaarde dat ze 12 
niet noodzakelijk opeenvolgende maanden beroepservaring hebben opgebouwd tijdens de 15 
maanden die voorafgaan aan de aanvraag. Het is toegankelijk voor de twee ouders die een kind van 
ten minste 12 jaar hebben en is niet overdraagbaar. De maximale duur van het ouderschapsverlof 
hangt af van de onderbrekingsformule: 4 maanden voltijds, 8 maanden halftijds, 20 maanden tegen 
1/5de van de tijd, 40 maanden tegen 1/10de van de tijd. De regeling is flexibel en biedt de 
mogelijkheid over te stappen van de ene formule op de andere. Het nettobedrag van de uitkering 
beloopt € 861,89 voltijds. Het bedrag wordt verhoogd tot € 1 450,95 voor alleenstaande ouders. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat een Europese richtlijn van 201967 alle lidstaten oplegt een 
ouderschapsverlof van 4 maanden in te voeren voor iedere ouder, waarvan twee maanden niet 
overdraagbaar zijn. 

Loontrekkenden kunnen ook, tot de 8ste verjaardag van het jongste kind, een tijdskrediet aanvragen 
om voor de kinderen te zorgen of om hulpbehoevende verwanten te verzorgen. De maandelijkse 
voltijdse vergoeding hangt af van de anciënniteit van de werknemer in zijn onderneming en ligt 
tussen € 526,95 en € 614,78 netto. De maximale duur varieert niet volgens het onderbrekingstype 
(volledig of gedeeltelijk) en beloopt 51 maanden. Voor ambtenaren bestaan er vergelijkbare 
regelingen (loopbaanonderbreking). In haar begrotingsakkoord van oktober 2022 heeft de federale 
regering besloten de duur van het tijdskrediet om voor de kinderen te zorgen te verlagen en de 
daaraan verbonden toegangsvoorwaarden te verstrengen (de maximumleeftijd van het kind werd 
verlaagd). Hetzelfde geldt voor de loopbaanonderbrekingen van de ambtenaren. 

Internationaal vergeleken liggen de overheidsuitgaven voor ouderschaps- en moederschapssverlof 
per kind dicht bij die van de buurlanden; ze zijn echter veel lager dan in de noordse landen. Ze liggen 
driemaal minder hoog dan de uitgaven in Zweden en Finland. 

 

Grafiek 55 - Overheidsuitgaven voor moederschaps- en vaderschapsverlof per geboorte 
(koopkrachtpariteit uitgedrukt in Amerikaanse dollar, 2017) 
 

 
 

Bron: OECD Family database. 
 

 

De potentiële duur van elk verlof verschilt van land tot land, zowel voor het specifiek voor de 
moeder of de vader bestemde verlof als voor het verlof dat over de ouders kan worden verdeeld. 

 
67 Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=ES
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Volgens de OESO-methodologie stemt de beschouwde periode overeen met de som van het 
moederschaps- en ouderschapsverlof voor de moeders en het vaderschaps- en ouderschapsverlof 
voor de vaders. Op dat vlak steekt Finland duidelijk af bij de andere landen, met in totaal 170 weken 
die beschikbaar zijn voor beide ouders (53 in België). 

Naast de duur speelt ook de vervangingsratio een belangrijke rol. In Duitsland, Nederland of 
Frankrijk, ligt die ratio, in verhouding tot het gemiddelde nationale loon, in de buurt van 100 %. In 
België bedraagt deze gemiddeld 63 %. 

 

Grafiek 56 - Duur van en vergoeding voor ouderschapsverlof 
(2021, in weken, in procenten van het gemiddelde nationale loon) 

 

 
 
Bron: OECD Family database. 
 

 

4.2.7. Flexibele werktijden en telewerk 

Andere beleidsmaatregelen, zoals flexibele werktijden of telewerk, trachten eveneens de 
combinatie van gezins- en beroepsleven te vergemakkelijken. Een van de maatregelen die in het 
kader van de Job deal werden goedgekeurd, is erop gericht de flexibiliteit van de werknemer te 
verhogen. Het gaat om de vierdagenweek, die op 20 november 2022 in werking trad. Ze stelt een 
voltijdwerker in staat zijn arbeidsprestaties te spreiden over vier in plaats van vijf dagen. 

Werkende moeders eisen vaak tijdelijke flexibiliteit om hun gezinsverantwoordelijkheden te 
dragen. Die flexibiliteit kan echter nadelig blijken te zijn. In plaats van een flexibel of voorspelbaar 
werkrooster te verkrijgen waarmee ze voor hun gezin kunnen zorgen, zijn vrouwen dikwijls 
verplicht hun arbeidstijd te verminderen. Dat heeft uiteraard een zeer verschillend effect op hun 
loonpeil. Bovendien houdt die zoektocht naar flexibiliteit of voorspelbaarheid van de werktijden 
hen vast in bepaalde banen waaraan minder gunstige arbeidsvoorwaarden verbonden zijn. Ten 
slotte heeft de literatuur aangetoond dat voor bepaalde hooggekwalificeerde functies tijdelijke 
flexibiliteit (op het gebied van timing maar ook van het aantal uren dat de werknemer bereid is te 
werken) gekoppeld was aan zeer uiteenlopende loopbaankansen. Aangezien het vandaag nog 
steeds de vrouwen zijn die de meeste huishoudelijke taken vervullen en zorgen voor de opvoeding 
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van de kinderen, zijn het ook zij die worden geconfronteerd met dit compromis: "ze kunnen niet 
alles hebben", een gezin en een loopbaan68. 

Naast de flexibiliteit die verbonden is aan de werktijd, kan ook een flexibele keuze van de werkplek 
de combinatie van een baan en een gezin vergemakkelijken. Ondanks de positieve aspecten van de 
flexibiliteit en de tijdwinst dankzij een vermindering van het woon-werkverkeer, kan thuiswerk voor 
werkende vrouwen echter een risico inhouden. Ze zullen immers meer beschikbaar worden geacht 
om de gezinstaken te verrichten en de kinderen op te vangen. Dat zou het gebrek aan evenwicht in 
de taakverdeling in hun gezin kunnen vergroten. Op de werkvloer zou kunnen worden gedacht dat 
vrouwen minder belang hechten aan hun werk, met gevolgen voor hun loopbaan en loon (Coppens 
et al., 2021). Tijdens de COVID-19-crisis hebben de moeders, volgens een studie gebaseerd op 
Nederlandse gegevens, drie vierde van hun telewerktijd gelijktijdig aangewend om voor de 
kinderen te zorgen, dat is 30 % meer dan hun echtgenoten. Daarenboven onderbraken de kinderen 
hen tweemaal meer dan hun vaders wanneer ze thuis werkten. De voor- en nadelen van telewerk 
worden behandeld in het laatste Kader van het verslag. 

4.2.8. De kinderopvangdiensten 

Het aanbod aan kinderopvangdiensten kan vrouwen helpen op de arbeidsmarkt te blijven. Blau en 
Wincker (2017) tonen, net als Olivetti en Petrongolo (2017), aan dat subsidies voor kinderopvang 
het arbeidsaanbod van de moeders stimuleren zonder de potentiële negatieve invloed van het 
ouderschapsverlof. Om efficiënt te zijn moet de regeling aan verscheidene voorwaarden voldoen. 

• In de eerste plaats moeten er voldoende van die diensten worden aangeboden. 

• Ten tweede moeten ze betaalbaar zijn voor alle werknemers. Hoewel België het goed doet 
inzake dekking (percentage peuters of kleuters die een plaats hebben in de kinderopvang), is 
het gesubsidieerde aanbod van de overheid ontoereikend om te voldoen aan de vraag, zodat 
tal van werknemers een beroep moeten doen op particuliere diensten, die duur blijken te zijn. 
Die kosten kunnen sommige werknemers ontmoedigen om aan de arbeidsmarkt deel te 
nemen. Dat geldt in het bijzonder voor werknemers met een laag loon, van wie het netto 
arbeidsinkomen dienovereenkomstig vermindert. 

• Ten derde is het ook belangrijk dat de openingsuren aangepast zijn aan een voltijdse baan. Dit 
laatste punt is niet alleen noodzakelijk voor kleine kinderen van minder dan drie jaar, maar ook 
voor grotere, schoolgaande kinderen. In België maken de lestijden en de schoolvakanties het 
moeilijk de zorg voor schoolplichtige kinderen en het werk vlot te combineren. 

• Ten slotte moeten de voorgestelde kinderopvangdiensten kwaliteitsvol zijn om een goede 
cognitieve ontwikkeling van het kind te waarborgen. Hoewel bepaalde studies veeleer bewijzen 
dat die regelingen een negatief effect kunnen hebben op de ontwikkeling van het kind, hebben 
andere aangetoond dat een kwaliteitsvolle kinderopvang integendeel het kind in staat stelt 
zelfstandiger te worden en betere sociale contacten te leggen dan kinderen die thuis worden 
opgevangen (meestal door hun moeder). Voor kansarme kinderen zouden de effecten van een 
externe kinderopvang in vergelijking met een opvang door de moeder grotendeels positief en 
langdurig zijn (van positief tot neutraal voor kinderen uit betere kringen) (zie Del Boca et al., 
2017; Datta Gupta, 2018; Mertan et al., 2008). Andere studies hebben aangetoond dat de 
schoolresultaten van kinderen met een werkende moeder beter zijn dan die van kinderen met 
een moeder die thuis is69. De studie kwam ook tot de bevinding dat kinderen van wie de moeder 
voltijds werkt, minder vatbaar zijn voor gedragsproblemen. 

Ten opzichte van de referentie- en buurlanden zijn de overheidsuitgaven voor kinderopvang voor 
kinderen van 0 tot 2 jaar in België het laagst. Ze liggen respectievelijk acht en vier keer lager dan 
die in Zweden en Finland voor kinderen van 0 tot 2 jaar. Voor het kleuteronderwijs behoort België 

 
68  Slaughter (2012), Why Women Still Can’t Have It All. 
69 Le travail des parents a une influence sur la réussite scolaire des enfants - CTREQ - RIRE. 

https://rire.ctreq.qc.ca/le-travail-des-parents-a-une-influence-sur-la-reussite-scolaire-des-enfants/
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daarentegen tot de best presterende landen. Een Europese studie uit 2014 over een hervorming in 
Spanje in het begin van de jaren negentig wijst uit dat één euro die wordt geïnvesteerd in het 
kleuteronderwijs op termijn viermaal meer inkomsten kan opleveren (van Huyzen et al., 2014).  

 

Grafiek 57 - Overheidsuitgaven per kind voor de opvang van kinderen van 0 tot 2 jaar en voor het 

kleuteronderwijs van 3 tot 5 jaar 
(koopkrachtpariteit uitgedrukt in Amerikaanse dollar, 2017) 

 

 
 
Bron: OECD Family database (geen gegevens voor Denemarken). 
 

 

Het aanbod van kinderopvangdiensten wordt momenteel belemmerd door een tekort aan 
personeel. De arbeidsvoorwaarden van die betrekkingen zijn niet aantrekkelijk genoeg om 
werknemers te vinden. 

Daarbij dient te worden gewezen op de initiatieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat 
eenoudergezinnen wil ondersteunen. Het is de bedoeling zoveel mogelijk gewestelijke hefbomen 
in werking te stellen teneinde innoverende en gecoördineerde maatregelen uit te werken om die 
gezinnen te helpen. Bovendien heeft Actiris een netwerk van kinderdagverblijven tot stand 
gebracht. Die diensten zijn bestemd voor werkzoekenden tijdens hun zoektocht naar werk 
(kinderopvang bij sollicitatiegesprekken of selectietests bijvoorbeeld). In het kader van het 
herstelplan werd hun een budget van € 1 300 000 toegewezen voor het jaar 2022. 

4.2.9. De belastingen 

Tot de politieke beslissingen die de werkgelegenheid van de vrouwen beïnvloeden, behoren ook de 
progressiviteit van de belasting en de behandeling van het inkomen van de "second earner" van het 
gezin. De hogere marginale belasting die op deze laatsten wordt geheven, remt de participatie van 
vrouwen af. Een afzonderlijke aanslag leidt tot een stijging van de participatiegraad van vrouwen 
(Bick en Futchs-Schundeln, 2018). In Zweden leidde de invoering van de aparte belasting op het 
inkomen van beide gezinsleden bijvoorbeeld tot een toename van de werkgelegenheidsgraad van 
vrouwen die getrouwd zijn met een man die een hoger inkomen heeft (zie Selin, 2014). In België 
wordt het tweede gezinsinkomen niet benadeeld omdat het belastingtarief afzonderlijk wordt 
berekend. 
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Kader 6: Telewerk, hulpmiddel of risico voor de vrouwen? 

Thuiswerk is steeds beter ingeburgerd op de arbeidsmarkt in België. Hoewel telewerk als gunstig 
voor de werknemer wordt voorgesteld, heeft het echter ook een aantal nadelen. Voor vrouwen 
hangen de effecten nauw samen met hun gezinsleven. Enerzijds stelt werken op afstand hen in 
staat hun privé- en beroepsleven vlotter te combineren. Anderzijds verscherpt het de 
onevenwichtige taakverdeling naar geslacht en kan het nefast zijn voor de loopbaan van 
vrouwen. 

De gezondheidscrisis bracht telewerk in een stroomversnelling 

Het beroep op telewerk neemt al jarenlang constant toe. In 2019 maakte 25 % van de 
werknemers in België er gebruik van. De COVID-19-crisis en de noodzaak om zoveel mogelijk 
thuis te blijven, hebben die tendens fors versneld. Vele ondernemingen hebben hun werknemers 
aldus in de gelegenheid gesteld hun taken thuis uit te voeren. Die mogelijkheid werd evenwel 
niet aan iedereen geboden. De bedrijfstakken die voorheen reeds een beroep deden op 
telewerk, maakten er in ruimere mate gebruik van. In die bedrijfstakken konden vooral de 
hooggeschoolde werknemers die kans benutten. Dat gold voor 62 % van de hooggekwalificeerde 
beroepen, en maar voor amper 2 % van de elementaire beroepen, die vaak een menselijk contact 
of een fysieke aanwezigheid ter plaatse vergen. 

De crisis heeft meer vrouwen ertoe aangezet te gaan telewerken. Aanvankelijk waren er meer 
mannen die een beroep deden op thuiswerk. Ze zijn immers oververtegenwoordigd in de functies 
waarin het mogelijk is van die regeling gebruik te maken. De pandemie heeft alles doen omslaan. 
Vandaag is het aandeel van de vrouwen die van huis uit werken, groter dan dat van de mannen. 

 

In tal van ondernemingen werd het gebruik van telewerk na de crisis bestendigd. Uit een enquête 
van McKinsey (2021) blijkt dat meer dan de helft van de werknemers momenteel voorstander is 
van een hybride systeem (tegen amper een derde vóór de COVID-19-crisis) en dat 11 % zelfs 
voltijds van huis uit zou willen werken. Sterker nog: 30 % van de werknemers is bereid van werk 

 
Verloop van het aandeel van de telewerkers onder de werkenden 
(in % van de werkende bevolking die soms of regelmatig thuiswerkt, naar geslacht) 

 

 
Bron: Statbel. 
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te veranderen indien hun huidige baan in de toekomst niet meer de mogelijkheid biedt op 
afstand te werken (Coppens et al., 2021). 

Flexibiliteit en tijdwinst 

Telewerk wordt vaak voorgesteld als voordelig voor de werknemer. Ten eerste vermindert het 
de tijd voor het dagelijkse traject tussen woon- en werkplaats. Hoe verder werknemers van hun 
werk wonen, hoe meer ze trouwens geneigd zijn om te telewerken. Terwijl 10 % van de 
werknemers telewerk verricht wanneer ze minder dan 5 kilometer van hun werkplek woonden, 
loopt dat percentage op tot 34 % zodra de afstand 50 kilometer bedraagt (Duprez and Nautet, 
2019). Uit de economische literatuur is gebleken dat vrouwen minder geneigd zijn lange 
afstanden af te leggen om te gaan werken, met name wanneer ze kinderen hebben (zie 
bijvoorbeeld Le Barbanchon et al., 2019 voor Frankrijk, of Hassink en Meekes, 2019 voor 
Nederland). Telewerk zou dat verschijnsel kunnen terugdringen en zou aldus de 
werkgelegenheidskansen van vrouwen vergroten. De toekenning van het recht op telewerk zou 
sommige vrouwelijke werkzoekenden ervan kunnen overtuigen een baan te aanvaarden in een 
bedrijf dat verder van hun woonplaats ligt. 

De flexibiliteit die thuiswerk biedt, maakt het ook makkelijker het privé- en beroepsleven te 
combineren. Voor vrouwen, en vooral voor moeders, zou het een tijdelijke 
loopbaanonderbreking of het beroep op deeltijdarbeid kunnen vermijden. In dat geval zou 
telewerk de benadeling op de arbeidsmarkt door het moederschap sterk kunnen verminderen 
(Nautet and Piton, 2021). Het moederschap verlaagt immers de werkgelegenheid van de 
vrouwen en hun werktijd. Die beslissingen leiden indirect tot slechtere loopbaanvooruitzichten, 
met name om verantwoordelijke banen of leidende functies te bereiken. 

Isolement en stress 

Telewerk staat evenwel ook gelijk met een gevoel van isolement voor de werknemer. Zijn sociale 
contacten nemen af en hij voelt zich minder betrokken bij de onderneming. De stress kan ook 
worden aangescherpt omdat hij de indruk krijgt voortdurend bereikbaar te zijn. De grens tussen 
privé- en beroepsleven vervaagt. 

Taakverdeling 

Zoals in paragraaf 2.1.2. over de tijdverdeling wordt toegelicht, wijst de dagelijkse verdeling van 
bezoldigde en onbezoldigde arbeid op een specialisatie naar geslacht. Terwijl de vrouwen steeds 
vaker op de arbeidsmarkt actief zijn, blijven ze nog altijd belast met het leeuwendeel van de 
huishoudelijke taken. Vrouwen die telewerken, kunnen in hun gezin meer beschikbaar worden 
geacht om de huishoudelijke en educatieve taken te vervullen, wat het gebrek aan evenwicht in 
de taakverdeling nog zou kunnen verergeren. 

Bij de pandemie moesten moeders die telewerkten, tijdens hun werkuren meer tijd besteden 
aan hun kinderen en liepen ze meer kans te worden onderbroken (Andrew et al., 2020), met een 
negatieve weerslag op hun productiviteit (Alon et al., 2021). Dat blijkt eveneens uit de gegevens 
van Eurofound. Bijna 15 % van de vrouwen kon zich moeilijk concentreren door hun 
gezinsverantwoordelijkheden tijdens de eerste COVID-19-golf, tegen 12 % van de mannen. Dat 
verhinderde zelfs 9 % van hen om de nodige tijd te besteden aan hun werk. 
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Genderverschil in het aandeel van de telewerkers volgens het aantal kinderen  
(18 jaar en ouder, 2021) 

 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

Negatieve perceptie bij de werkgever 

Een onderneming kan veronderstellen dat werknemers die telewerken, minder sterk met hun 
werk begaan zijn, wat gevolgen heeft voor hun loopbaan en loon. Bloom et al., (2013) hebben 
aangetoond dat de werkgevers hun thuiswerkende werknemers benadeelden bij promoties, zelfs 
als hun productiviteit hoger was dan die van de werknemers ter plaatse. Uit de enquêtes van de 
ERMG (Economic Risk Management Group), die werden ingesteld om over meer informatie van 
de ondernemingen te beschikken tijdens de COVID-19-crisis, is gebleken dat meer dan de helft 
van de werkgevers een verband ziet tussen telewerk en een verlies aan productiviteit. De vaakst 
aangehaalde redenen zijn een afname van de gedachtewisselingen, de afbrokkeling van het 
netwerk en een minder aangepaste werkomgeving. Hansez et al. (2021) hebben nochtans 
aangetoond dat telewerk integendeel een productiviteitswinst kan teweegbrengen, op 
voorwaarde echter dat die regeling niet meer dan twee dagen per week of 50 % van de werktijd 
beloopt. Het gevoel van de werkgevers, ook al blijkt het niet altijd correct te zijn, leidt aldus tot 
een lager aantal bevorderingen (Bloom et al., 2013) en dat geldt des te meer voor de vrouwen 
(Chung, 2018). 
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Het toezicht over de kinderen thuis gedurende de eerste COVID-19-golf verzwaarde de werklast van 
de vrouwen in België  
(in % van de werkende vrouwen en mannen, april-mei 2020) 
 

 
 
Bron: Eurofound. 
 

 

Hoewel telewerk de combinatie van privé- en beroepsleven kan vergemakkelijken, heeft de 
gezondheidscrisis de aandacht gevestigd op de limieten ervan. Het kan immers een bron van 
genderongelijkheid binnen een koppel en op de werkplek zijn (Chung et al., 2021). Wanneer 
telewerk samenvalt met de opvang van de kinderen, kan het een nefaste invloed uitoefenen op 
het werk, vooral voor de moeders. Het is derhalve belangrijk voor ogen te houden dat de 
aanwending van telewerk niet de plaats mag innemen van een toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang, noch van de mogelijkheid om gebruik te maken van flexibele werktijden. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN EN CONVENTIONELE 
TEKENS 

 
Actiris Brusselse regionale dienst voor arbeidsbemiddeling 

ADG Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

bbp bruto binnenlands product 

Beswic Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk 

BeWiSe Belgian women in Science 

CEO Chief executive officer 

CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

EAK Enquête naar de arbeidskrachten 

EC Europese Commissie 

EIGE European Institute for Gender Equality 

ERMG Economic Risk Management Group 

ESL Early school leavers  

et al.  en mede-auteurs 

EU Europese Unie 

Federgon Federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners 

FOD Federale Overheidsdienst 

FOD WASO Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg 

Forem Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling 

FPB Federaal Planbureau 

Horeca Hotels, restaurants, cafés 

HRW Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

IAO Internationaal arbeidsorganisatie 

ICT Informatie- en communicatietechnologie 

IGVM Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 

ILO Internationa Labor Organization 

INR Instituut voor de Nationale Rekeningen 

K Kwartaal 

M Mannen 

n.b. Niet beschikbaar 

NACE Statistische Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese 
Gemeenschap 

NBB Nationale Bank van België 

NEET Not in Employment, Education or Training 

NWWZ Niet-werkende werkzoekenden  

OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

p.m.  pro memorie (ter herinnering) 

pp procentpunt 

PWA Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 

RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

RSVZ Rijksdienst voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen 

RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

SES Structure of Earnings Survey 
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SILC Statistics on Income and Living Conditions 

Statbel Belgisch statistiekbureau 

STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics 

ULB Université Libre de Bruxelles 

UNIA Interfederaal Gelijkekansencentrum 

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

V Vrouwen 

VUB Vrije Universiteit Brussel 

WZ Werkzoekenden  

 
  



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

 

137. 

LANDENLIJST 

 

 

DE GEWESTEN IN BELGIË 
 

BRU  Brussel  
VLA  Vlaanderen  
WAL  Wallonië  

 

 

 

    
    Indicatoren  Landen  
        

      AT  Oostenrijk  
      BE  België  
      DE  Duitsland 
      DK  Denemarken 
      ES  Spanje  
      FI  Finland  
      FR  Frankrijk  
   EU14   GR  Griekenland 
      IE  Ierland  
      IT  Italië  
      LU  Luxemburg  
      NL  Nederland 
      PT  Portugal  

EU       SE  Zweden  

        

     BG  Bulgarije  
     CY  Cyprus  
     CZ  Tsjechië 
     EE  Estland 
    HR  Kroatië 
   EU13  HU  Hongarije  
     LT  Litouwen  
     LV  Letland  
     MT  Malta  
     PL  Polen  
     RO  Roemenië  
     SI  Slovenië 
     SK  Slowakije  

         
    AU  Australië   
    CA  Canada   
    CH  Zwitserland   
    IS  Ijsland   
    NO  Noorwegen   
    UK  Verenigd Koninkrijk   
    US  Verenigde Staten   
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BELGISCHE PROVINCIES 
 

ANTW  Antwerpen  

W-VL  West-Vlaanderen  

O-VL  Oost-Vlaanderen  

VL-BRA  Vlaams-Brabant  

LIMB  Limburg  

LK  Luik  

HENEG  Henegouwen  

W-BRA  Waals-Brabant  

NAM  Namen  

LUX  Luxemburg  
 

 

 

 

 

 

 


