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DE GENDERLOONKLOOF DICHTEN: 

EEN BELEIDSGIDS

Deze gids is gebaseerd op de bevindingen van een project in het kader van de 
sociale dialoog binnen de Europese Unie waarin de gevolgen worden onder-
zocht van de bezuinigingen op de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de 
overheidsdiensten in heel Europa, en op de strategieën die de vakbonden hebben 
aangenomen om de loonongelijkheid aan te pakken. Deze bevindingen zijn een 
duidelijke waarschuwing voor regeringen in het licht van een door Covid-19 aan-
gedreven recessie.

Het is belangrijk om het onderscheid te benadrukken tussen de gender-
loonkloof en gelijkheid van beloning. De niet-gecorrigeerde gender-
loonkloof toont het verschil tussen het gemiddelde bruto uurloon van 
mannen en vrouwen als percentage van het gemiddelde bruto uurloon 
van mannelijke werknemers (exclusief overwerk). Gelijke beloning is 
vastgelegd in de Europese en nationale wetgeving, en stelt dat alle werk-
nemers, ongeacht hun geslacht, recht hebben op gelijke beloning voor 
werk van gelijke waarde.

FIGUUR 1: Gemiddelde niet-gecorrigeerde genderloonkloof in de publieke sector 
in de EU-28 (%, 2007-2018)
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Gegevensbron: Eurostat. Genderloonkloof in niet-gecorrigeerde vorm volgens financiële controle – openbaar bezit en econo-
mische activiteit – Activiteiten volgens NACE Rev. 2 (B-S behalve O), methodologie van de loonstructuurenquête [code online 
gegevens: EARN_GR_GPGR2CT]
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VOORNAAMSTE BEVINDINGEN

Het project is gebaseerd op 21 casestudies van antwoorden van vakbonden op 
de loonkloof tussen mannen en vrouwen en op een analyse van de gegevens 
van Eurostat. Tabel 1 toont de casestudies, en de samenvattingen ervan zijn 
beschikbaar op de website van EPSU onder Gender Pay Gap policies, samen 
met statistische tabellen en berekeningen.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

De impact van bezuinigingsmaatregelen

• De gemiddelde niet-gecorrigeerde genderloonkloof in de publieke sector in de 
EU-28 tussen 2007 en 2018 is tijdens de recessie toegenomen en begint nog maar 
net te herstellen, zoals getoond in Figuur 1, hoewel het algemene gemiddelde de 
verschillen tussen de landen camoufleert.

• Aangezien de bezuinigingsmaatregelen in de verschillende EU-landen min of 
meer streng waren, hebben ze tot uiteenlopende gevolgen geleid.

 · Twee bezuinigingsmaatregelen hebben gevolgen voor de loonkloof. Zowel 
de stijging van de werkloosheid als de inkrimping van de lonen in de over-
heidssector vergroten de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Deze laat-
ste weerspiegelt zowel de bezuinigingen op banen als het bevriezen en in-
krimpen van de lonen, en daaruit blijkt dat het loonbeleid in de overheids-
sector in het kader van de bezuinigingen een negatief effect heeft gehad 
op de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

 · De loonkloof heeft zich verbreed voor degenen die het meest verdienen 
en vernauwd aan de onderkant van de loonschaal, wat erop wijst dat be-
zuinigingen kunnen leiden tot convergentie tussen de lonen van mannen 
en vrouwen aan de onderkant van de loonschaal. Deze trend kan worden 
beïnvloed door de pogingen van de vakbonden om de laagstbetaalden te 
beschermen tegen loonsverlagingen of -bevriezingen of door een resultaat 
van het wettelijke minimumloonbeleid.

 · Over het geheel genomen is het verschil tussen het aantal gewerkte uren 
van mannen en vrouwen tussen 2008 en 2018 ook kleiner geworden. In een 
aantal EU-landen is het aandeel van de voltijdse werkende mannen in de 
overheidssector gedaald, zoals in Italië, waar ook een vermindering van de 
loonkloof is opgetreden.

https://www.epsu.org/search?f%5B0%5D=policies%3A354
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“Zelfs in de publieke sector zijn de vakbonden overeengekomen om niet 
aan te dringen op loonsverhoging, maar om in deze crisistijden te pro-
beren de werkgelegenheid te behouden” (vertegenwoordiger van de 
Confederatie van Vakbonden uit de Slowaakse Republiek)

• De bezuinigingsmaatregelen en de daarmee gepaard gaande privatiseringen 
hebben de collectieve onderhandelingen in heel Europa ondermijnd, met inbe-
grip van de opschorting van de collectieve onderhandelingen waarmee de onge-
lijkheid tussen mannen en vrouwen kan worden aangepakt (Italië).

• De bevriezing van aanwervingen en lonen leidt tot een stagnatie in het dichten 
van de genderloonkloof, met name wanneer deze leidt tot de informele inscha-
keling van freelancers of opdrachtnemers op een ad-hocbasis, wat de loopbaan-
ontwikkeling blokkeert (Ierland), of tot het ad-hocgebruik van aanwervings- en 
retentietoelagen die loonstelsels vertekenen (Verenigd Koninkrijk). Waar loon-
stelsels gebaseerd zijn op anciënniteit, kan de bevriezing van de lonen jonge-
re vrouwen onderaan van de loonschalen houden. De ongelijkheid die daaruit 
voortvloeit, is al het onderwerp geweest van succesvolle rechtszaken door vak-
bonden, waarbij anciënniteit als doorgroeimethode werd aangevochten en een 
nieuw loonstelsel werd ontwikkeld. In het Verenigd Koninkrijk gebeurde dit on-
danks het effect van de opgelegde lokale loononderhandelingen en loonmati-
ging binnen de publieke sector sinds 2010.

• Een belangrijk kenmerk van de bezuinigingsperiode zijn de vakbondsacties door 
vrouwen in heel Europa in beroepsmatig gesegregeerde sectoren, met name de 
gezondheidszorg, sociale zorg en onderwijs, om hun banen, lonen en arbeids-
omstandigheden te verdedigen (Poolse leraren en Poolse verpleegkundigen en 
Duitse werknemers in de kinderopvang). Dit omvat acties waar stakingen ver-
boden zijn (Slowaakse verpleegkundigen) en onder uitbestede werknemers zon-
der stabiele werkplek die als moeilijk te verenigen worden beschouwd. In veel 
gevallen is de insteek van dergelijke acties niet de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen, maar de erkenning en de maatschappelijke waarde van het werk van 
vrouwen. In Nederland zijn de bezuinigingen in de thuiszorg door middel van 
vakbondsacties teruggedraaid.
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‘We willen erop wijzen dat verpleging net zo belangrijk is als genees-
kunde. Dus wat verpleegkundigen doen, ook al lijkt het werk onzicht-
baar, wordt door het publiek vaak gezien als gewoon inspuitingen ge-
ven en telefoons opnemen. Het is noodzakelijk om de activiteiten van 
de verpleegkundigen te beschrijven, want zonder een werkbeschrijving, 
kunnen we niet meten en dan is het moeilijk om een degelijk salaris te 
willen” (vertegenwoordiger van de Slowaakse kamer van verpleegkun-
digen en vroedvrouwen)

• Loonsverlagingen en -bevriezingen hebben geleid tot lagere lonen dan de wet-
telijke minimumlonen of “leefbare lonen” (Slowakije, Verenigd Koninkrijk). De 
daaropvolgende acties van vakbonden gericht op loonsverhogingen voor de 
laagste lonen of het opheffen van de laagste loonschalen kunnen een positief 
effect hebben op de genderloonkloof, maar kunnen ook de gevestigde loonstel-
sels en loonschalen verstoren, wat leidt tot ‘ophoping’ aan de onderkant van de 
loonschalen en het ondermijnen van de verschillen in de beoordeling van ge-
lijkwaardige functies. Daarmee kunnen ze ook degenen in toezichthoudende 
functies ondermijnen, die dan weinig meer betaald krijgen dan degenen waar ze 
verantwoordelijk voor zijn.

• De privatisering van openbare diensten waarin overwegend vrouwen werken – 
sociale zorg, gezondheidszorg en onderwijs – heeft geleid tot een neerwaartse 
druk op de lonen en arbeidsomstandigheden van vrouwen, de versnippering 
van de collectieve onderhandelingen en de uitsluiting van vrouwen binnen deze 
groepen in de verslaglegging over de genderloonkloof door overheidsorganen 
die diensten uitbesteden, waardoor de werkelijke loonkloof tussen mannen en 
vrouwen binnen de overheidsdiensten wordt verborgen.

Verslaglegging over de genderloonkloof

• In een aantal landen zijn maatregelen inzake loontransparantie ingevoerd 
die organisaties verplichten verslag uit te brengen over hun genderloonkloof, 
maar in sommige landen is dit beperkt tot de privésector (Oostenrijk, Frankrijk). 
Vakbondorganisaties hebben kritiek geuit op de huidige rapportagerichtlijnen 
en online checklists voor de analyse van de genderloonkloofverslagen, waarbij 
ze de elementen benadrukten die moeten worden opgenomen om tot echte 
transparantie te komen (Oostenrijk, Spanje). Frankrijk nam zijn eerste directe col-
lectieve initiatief inzake de genderloonkloof wanneer de Confédération Générale 
du Travail (CGT) een groepsvordering instelde tegen de Caisse d’Epargne Ile 
de France (CEIDF) om maatregelen te nemen om een einde te maken aan de 
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genderloonkloof van 18%. De Bank stelde dat de genderloonkloof één procent 
bedroeg maar de vakbonden stellen dat de index is gebruikt om de loonverschil-
len binnen organisaties te verbergen.

• In een aantal EU-lidstaten wordt de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog 
steeds niet erkend als een probleem en zijn geen betrouwbare gegevens be-
schikbaar. In andere landen overschaduwt de bezorgdheid over de lage lonen 
in het algemeen de discussies over genderongelijkheid en gelijk loon voor gelijk 
werk (Roemenië, Slowakije).

Gelijk Loon voor Gelijk Werk

•  Ondanks enkele belangrijke vakbondsinitiatieven om de lage lonen tegen te 
gaan in beroepen met overwegend vrouwen, is de kennis en het gebruik van de 
wetgeving inzake gelijke beloning in de EU of de lidstaten of van EU-initiatieven 
voor de bevordering ervan beperkt. Dit betekent dat het niet volledig wordt in-
gezet als een essentieel instrument om de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
te helpen dichten – of het nu gaat om collectieve onderhandelingen, rechtszaken 
of het opzetten van genderneutrale functiewaarderingsstelsels. In Hongarije is 
het principe in zijn geheel uit de arbeidswetgeving geschrapt.

“De regel van gelijke beloning voor werk van gelijke waarde is door de 
wetgevers uit de arbeidswetgeving geschrapt en de vakbonden strij-
den er nu voor om dit terug te brengen.” (vertegenwoordigers van het 
Vrouwencomité van het Hongaars Verbond van Vakverenigingen)

• In twee Britse casestudies bij de lokale overheid en de ambtenarij vormde de wet-
geving inzake gelijke beloning de expliciete basis van de juridische en industriële 
strategieën en de collectieve onderhandelingen die betrekking hadden op de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen. In het geval van de lokale overheid is de 
genderloonkloof substantieel teruggedrongen.

• Pogingen om in de context van bezuinigingen tot gelijke beloning te komen, kun-
nen leiden tot een “neerwaartse nivellering” van het loon van mannen in plaats 
van een “opwaartse nivellering” van het loon van vrouwen. Dit is een zwak punt 
in de wetgeving inzake gelijke beloning, die niet vereist dat het loon van vrouwen 
wordt “gelijkgetrokken” met dat van mannen die gelijkwaardig werk doen.
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• Waar gelijke beloning voor werk van gelijke waarde is verhoogd voor vrouwen in 
hogere en/of hooggeplaatste functies, hebben de vakbonden gemeld dat vrou-
wen die in lagere rangen werkzaam zijn dit niet als relevant voor hen hebben 
gezien. In deze context hebben de vakbonden de ruimere genderloonkloof en 
beroepssegregatie aan de orde gesteld (Ierland).

‘Een groot deel van het debat over de beloning van senior journalisten 
staat ver af van de ervaring van de overgrote meerderheid van de vrou-
wen… het is onze taak om onze eigen leden hierover in te lichten zo-
dat ze er inzicht in kunnen verwerven’ (vertegenwoordiger van het Ierse 
Congres van Vakbonden)

• De casestudy bij de lokale overheid in het Verenigd Koninkrijk geeft een voor-
beeld van de onderhandelingen over een functiewaarderingsstelsel dat expliciet 
bedoeld is om alle functies te evalueren op een manier die het beginsel van gelijk 
loon voor gelijk werk weerspiegelt, met als gevolg het dichten van de gender-
loonkloof. Andere casestudies tonen aan dat vakbonden proberen om het salaris-
niveaus te koppelen aan het opleidingsniveau (Zweden, Italië, Cyprus).

Collectieve onderhandelingen

• Het positieve effect van de collectieve arbeidsovereenkomsten op de genderloon-
kloof werd bevestigd in het openbaar bestuur en het onderwijs, waar de gemiddel-
de genderloonkloof lager was in organisaties met nationale of sectorale arbeids-
overeenkomsten in vergelijking met organisaties zonder overeenkomst (Figuur 2). 
In de gezondheidszorg en het maatschappelijk werk is de relatie echter niet zo een-
voudig en vertaalt de cao zich niet noodzakelijk in een kleinere genderloonkloof 
(mogelijk omdat de privatisering deze groepen uit de collectieve onderhandelin-
gen heeft gehaald). De casestudies laten zien hoe bezuinigingsmaatregelen de 
collectieve onderhandelingen in heel Europa hebben ondermijnd, met inbegrip 
van de opschorting van collectieve onderhandelingen die de ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen kunnen aanpakken (Italië).

• De casestudies tonen aan dat de vakbonden zich inzetten voor de hervorming 
van collectieve onderhandelingsstructuren die gendersegregatie versterken, 
door te onderhandelen over hogere bezoldigingen in sectoren gedomineerd 
door vrouwen in lager betaalde banen. In Zweden waren Kommunal en de 
Zweedse metaalvakbond Metall overeengekomen dat de vakbonden een extra 
verhoging zouden eisen voor assistent-verpleegkundigen en dat Metall zich bij 
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de stakingsactie van Kommunal zou aansluiten als de strategie niet succesvol 
was. Dit resulteerde in een driejarige overeenkomst met extra loonsverhogingen 
voor assistent-verpleegkundigen. In Finland heeft TEHY gepleit voor het schrap-
pen van professionals in de gezondheidszorg en de sociale zorg uit de algemene 
cao’s en geijverd voor een aparte cao, vergezeld van een gelijkheidstoelage die 
zou zorgen voor opeenvolgende hogere loonsverhogingen in door vrouwen ge-
domineerde sectoren, waardoor de loonkloof uiteindelijk zal worden gedicht.

‘Het schrappen van gezondheids- en sociale zorgverleners uit de alge-
mene cao’s maakt het mogelijk om beter rekening te houden met de 
bijzondere kenmerken van verpleegkundige arbeid in termen van werk-
tijden en beloning, zoals ploegendienst en wachtdienst, het loonstelsel 
en vernieuwingen in functiebeschrijvingen als gevolg van hervormin-
gen in de gezondheids- en sociale zorg. Het is een moeizame taak om 
de regelgeving inzake werktijden en lonen van verpleegkundigen te wij-
zigen, omdat deze regelgeving is opgenomen in de ruimere algemene 
overeenkomsten en wijzigingen altijd de goedkeuring van alle partijen 
vereisen’ (Vertegenwoordiger van TEHY)

• In het Italiaanse gevangeniswezen hebben de vakbonden, in een door mannen 
gedomineerde sector, de ‘Azioni Positive’ (positieve actie) bevorderd om orga-
nisatorische en culturele struikelblokken aan te pakken die aanleiding geven tot 
directe en indirecte discriminatie van de deelname en loopbaanontwikkeling van 
vrouwen, zoals het verbeteren van het evenwicht tussen werk en privéleven, het 

FIGUUR 2: Loonkloof tussen mannen en vrouwen per subsector van de overheid en 
type van collectieve arbeidsovereenkomst (% van het EU-niveau, 2010 en 2014)
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vergroten van de vertegenwoordiging van vrouwen en hun deelname in besluit-
vormingsposities en het bestrijden van seksueel misbruik en pesterijen.

Vrouwenorganisatie binnen de vakbonden

• Vrouwencomités binnen vakbonden en vakbondsopleidingen en -ontwikke-
lingsactiviteiten kunnen vrouwen opleiden en empoweren om de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen aan de orde te stellen (Roemenië). Het falen van de 
reguliere vakbonden om de lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden van 
vrouwen aan te pakken, heeft geleid tot initiatieven om vrouwen apart te vereni-
gen, binnen en buiten de vakbonden (Slowakije, Polen). In een aantal gevallen 
hebben vrouwen in vakbonden netwerken van bondgenoten uit het openbare 
en politieke leven opgebouwd om het bewustzijn over de genderloonkloof te 
vergroten, en in Hongarije deden ze dat in een weerbarstige context.

‘Het was het grootste succes van mijn leven, want elke dag vroeg iemand 
me om een folder. Deze campagne was uniek omdat er in de geschiede-
nis van de vakbonden nog nooit iets vergelijkbaars was geweest. Toen 
het vrouwencomité besloot de straat op te gaan om te demonstreren, 
was iedereen bang.’ (Vertegenwoordiger van het Vrouwencomité van 
het Hongaars Verbond van Vakverenigingen.

Het symbool van de Hongaarse campagne rond de genderloonkloof was 
een munt met een waarde van 100 forint waar een deel van ontbreekt, als 
weergave van de genderloonkloof.

Vertaling van de tekst in de afbeelding: “Laten we samen NEE zeggen tegen de 
loonkloof!”
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AANBEVELINGEN

Gelijk loon voor werk van gelijke waarde garanderen

• De Europese Commissie moet ervoor zorgen dat alle lidstaten het beginsel van 
gelijke loon voor gelijk werk op gepaste wijze in hun nationale wetgeving heb-
ben omgezet en moet dringend maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat 
dit beginsel wordt toegepast in de gehele publieke sector en bij privé providers 
gefinancierd door overheidsinstanties.

• De kennis en deskundigheid op het gebied van de wetgeving inzake gelijke belo-
ning en de wijze waarop deze kan worden gebruikt om genderloonkloof te dichten, 
door middel van collectieve onderhandelingen, juridische stappen of het invoeren 
van genderneutrale functiewaarderingsstelsels, moet bij alle Europese vakbonden, 
regeringen en werkgevers in de publieke sector aanzienlijk worden verbeterd.

• De Europese Commissie zou steun kunnen verlenen aan vakbondsinitiatieven in 
de publieke sector om de beginselen van gelijke beloning in de collectieve on-
derhandelingen te integreren en om genderneutrale functiewaarderingsstelsels 
te ontwikkelen.

• Pogingen om het principe van gelijke beloning in te voeren, moeten voldoende 
worden gefinancierd om ervoor te zorgen dat het niet neerkomt op een “neer-
waartse nivellering” van het loon van mannen, in plaats van “opwaartse nivel-
lering” van het loon van vrouwen. De wetgeving inzake gelijke beloning moet 
worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat de beloning van vrouwen wordt “op-
getrokken” naar de beloning van mannen die gelijkwaardig werk verrichten.

Het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen tijdens 
de covid-recessie

• Het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet een beleidsprio-
riteit zijn voor de werkgevers in de publieke sector en bij de privé providers in de 
hele EU, met name in tijden van recessie waarin de genderloonkloof waarschijn-
lijk zal stagneren of toenemen.

• In het kader van de recessie als gevolg van covid-19 moet duidelijk worden ge-
maakt dat ontslagen en het bevriezen en verminderen van de lonen op zijn minst 
zullen leiden tot de stagnatie van genderloonkloof, met name wanneer collectie-
ve onderhandelingen worden opgeschort.
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• Wettelijke minimumlonen mogen geen benchmark worden voor beloningssys-
temen in de publieke sector of mogen niet leiden tot de ondermijning van belo-
ningssystemen die gebaseerd zijn op het beginsel van gelijke waarde.

Versterking van de collectieve onderhandelingen om de gender-
loonkloof te dichten

• Vakbonden, regeringen en werkgevers in de publieke sector moeten maatrege-
len nemen om de gendergerelateerde aard van de collectieve arbeidsovereen-
komsten aan te pakken, met name de mate waarin deze de loonverschillen op 
basis van beroepssegregatie weerspiegelen.

• Gelijkheidstoelagen of -bijslagen voor beroepen die in hoofdzaak uitgeoefend 
worden door vrouwen, kunnen op middellange termijn bijdragen tot het dichten 
van de kloof, maar moeten niet worden gezien als een alternatief voor doeltref-
fende collectieve arbeidsovereenkomsten (zoals hierboven).

• De beloningssystemen van de overheid en van uitbestede overheidsdiensten 
moeten opnieuw worden ontworpen om garantie te bieden op een gelijke be-
loning voor werk van gelijke waarde, met behulp van gezamenlijk ontwikkelde, 
genderneutrale, functiewaarderingsstelsels.

• Beroepssegregatie zelf moet worden aangepakt door middel van initiatieven 
voor collectieve onderhandelingen, om te komen tot gelijke beloning voor werk 
van gelijke waarde, toegang tot opleiding en ontwikkeling, passende kinderop-
vang, goede moederschapsovereenkomsten en ouderschapsverlof.

• Vakbonden moeten vrouwelijke leden in staat stellen om ongelijke beloning en 
de genderloonkloof aan te pakken door middel van zelforganisatie binnen vak-
bonden, uitgebreid onderwijs en opleiding en banden met ondersteunende ex-
terne vrouwenorganisaties. De Europese Commissie zou dergelijke maatregelen 
op nuttige wijze kunnen ondersteunen.

Verbetering van de verslaglegging over de genderloonkloof

• De verslaglegging over de loonkloof tussen mannen en vrouwen en de maatre-
gelen inzake loontransparantie moeten worden verbeterd en gestandaardiseerd 
om rigoureuze vergelijkingen mogelijk te maken.

• De verslaglegging over de genderloonkloof moet gebaseerd zijn op transpa-
rante criteria en mag de werkgever geen discretionaire bevoegdheid bieden bij 
de classificatie van vergelijkbaar werk. Alle beloningscomponenten – bonussen, 
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overuren, toelagen, bijslagen – moeten worden opgenomen en er moet rekening 
worden gehouden met de anciënniteit. De toegang tot opleiding en loopbaan-
ontwikkeling moet ook worden gemeld, samen met het percentage van de te-
rugkeer uit zwangerschapsverlof.

• Groepen uitbestede werknemers, zoals zorgverleners, moeten worden opgeno-
men in de genderloonkloofverslagen van overheidsorganen die uitbestede dien-
sten in opdracht geven.

• Werkgevers moeten worden verplicht om met de vakbonden te onderhandelen 
en rapporteringsmechanismen overeen te komen, en om alle nieuwe informatie 
te verstrekken die de vakbonden ook moet kunnen aanvechten.

• Werkgevers moeten worden verplicht om jaarlijkse actieplannen op te stellen op 
basis van de resultaten van de verslaglegging over de genderloonkloof, samen 
met de vakbonden.

Het dichten van de genderloonkloof in een onzekere toekomst

• In de context van de grote uitdagingen voor arbeid en samenleving – pande-
mieën, klimaatverandering, automatisering en artificiële intelligentie – moet het 
dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen worden gekoppeld aan een 
meer fundamentele herorganisatie van betaald werk en onbetaald huishoudelijk 
werk. Dit moet een kortere werkweek omvatten die gelijke arbeidsparticipatie 
mogelijk maakt op basis van een werkelijk gedeelde huishoudelijke arbeid, oude-
renzorg en kinderopvang; universele toegang tot kinderopvang en ouderenzorg; 
moederschaps- en ouderschapsrechten die de loonstraf voor “moederschap” 
wegwerken en het mogelijk maken dat vaders/partners de kinderopvang delen; 
gelijke toegang tot onderwijs en opleiding op het werk en tijd voor vakbonds- 
en democratische participatie. De vakbonden moeten dit debat leiden, met de 
steun van de Europese Commissie, de regeringen en de vakbondsfederaties.

TABEL 1: De casestudies
LAND CASESTUDY ORGANISATIE

Midden- en Oost-Europa
Casestudy 1 Oostenrijk Echte loontransparantie ÖGB (Österreichishe Gewerkshaftbund)

Casestudy 2 Hongarije Vrouwelijke vakbondsleden die 
in een vijandige omgeving aan 
bewustmaking doen

Hongaars Verbond van 
Vakverenigingen (MASZSZ)

Casestudy 3 Polen1 Nationale lerarenstaking ZNP (Związek Nauczycielstwa 
Polskiego)
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LAND CASESTUDY ORGANISATIE

Casestudy 4 Polen2 Gecoördineerde actie van 
verpleegkundigen

De hele Poolse vakbond van 
verpleegkundigen en vroedvrouwen 
(Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i 
Położnych OZZPiP) en de Poolse 
Nationale Kamer van verpleegsters 
en vroedvrouwen (Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych, NIPIP)

Casestudy 5 Roemenië De empowerment van vrouwen GAZ-ROMANIA (Fedraica Sindicatelor 
Gaz Romania, GAZ)

Casestudy 6 Slowakije1 De collectieve arbeidsovereenkomst 
op hoger niveau voor werknemers in 
de publieke sector

KOZ SR (Konfederácia odborových 
zväzov Slovenskej)

Casestudy 7 Slowakije2 De collectieve ontslagneming van 
verpleegkundigen en vroedvrouwen

OZ SaPA (Odborové združenie sestier 
a pôrodných asistentiek) en SK 
SaPA (Slovenská komora sestier a 
pôrodných asistentiek)

Zuid-Europa
Casestudy 8 Italië1 De beweging van mannen naar het 

openbaar onderwijs
Federatie UIL SCUOLA RUA 
(Unione Italiana del Lavoro- 
Federazione sindacale Scuola, Ricerca, 
Università e AFAM)

Casestudy 9 Italië2 Positieve acties voor cipiers FP CGIL (Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro, Funzione Pubblica

Casestudy 10 Spanje Planes de Igualdad 
(gelijkheidsplannen)

UGT (Unión General de Trabajadores)

Casestudy 11 Griekenland Gendergerelateerde 
pensioenhervorming

ADEDY (Anotati Diikisis Enoseon 
Dimosion Ypallilon)

Casestudy 12 Cyprus De uiteenlopende impact van 
bezuinigingen?

PA.SY.D.Y (Pancypriotische 
ambtenarenvakbond)

Casestudy 13 Malta Fiscale stimulering van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen

UHM (Union Haddiema Maghqudin)

Casestudy 14 Frankrijk De 'Index Égalité' CGT (Confédération Générale du Travail)

Noord- en Midden-Europa
Casestudy 15 Finland Gelijkheidsvergoedingen THEY (Terveydenhuoltoalan 

ammattijärjestö)

Casestudy 16 Duitsland Sectoractie door Kita (kinderopvang 
werknemers)

Ver.di (Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft)

Casestudy 17 Ierland Gelijk loon en de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen in RTÉ

SIPTU (Services Industrial Professional 
and Technical Union)

Casestudy 18 Nederland Actie van Thuiszorg FNV (Federatie Nederlandse 
Vakbeweging)

Casestudy 19 Zweden Assistent-verpleegkundigen – 
de hervorming van collectieve 
onderhandelingen

Kommunal

Casestudy 20 UK1 Britse ambtenarenapparaat – Gebruik 
van wetgeving inzake gelijke 
beloning

Vooruitzicht

Casestudy 21 UK2 Lokaal bestuur – vastleggen van gelijke 
beloning voor werk van gelijke waarde

UNISON
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https://www.gre.ac.uk

https://www.adapt.it

https://www.celsi.sk

https://www.epsu.org

https://www.gre.ac.uk
https://www.adapt.it
https://www.celsi.sk
https://www.epsu.org

