
 

 

Onderzoeksrapport – onder strikt embargo tot 26 oktober 01 uur.  

 

Rotterdam, 26 oktober 2016 – Nederland is 3 plaatsen gezakt op de jaarlijks door het World Economic 

Forum (WEF) opgestelde Global Gender Gap Index, zo blijkt uit het zojuist gepubliceerde “The Global 

Gender Gap Report 2016”. Vrouwen participeren minder in het arbeidsproces, hebben overwegend 

een parttime baan, verdienen aanzienlijk minder en hun aandeel in leidinggevende functies blijft sterk 

achter. 

 

De Global Gender Gap index geeft inzicht in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 144 landen, 

waarbij is gekeken naar economische participatie, toegang tot onderwijs, politieke invloed en 

gezondheidszorg/levensverwachting. In deze elfde editie van het rapport blijkt dat Nederland geen 

progressie heeft geboekt op het gebied van arbeidsparticipatie en inkomensgelijkheid. Ook wereldwijd 

bezien valt de vooruitgang tegen. Gezien de huidige ontwikkelingen kan het nog wel 170 jaar duren 

voordat economische gelijkheid tussen beide seksen zal zijn gerealiseerd. 

 

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen remt economische groei en belemmert landen om 

concurrerender te worden. Gezien de urgentie om de ‘gender gap’ te dichten brengt het World Economic 

Forum (WEF) jaarlijks een rapport uit waarin landen onderling worden vergeleken en inzichtelijk wordt 

gemaakt in hoeverre door landen progressie wordt geboekt met het reduceren van ongelijkheid tussen 

beide seksen op vier aspecten van ongelijkheid: (1) economische participatie en kansen; (2) toegang tot 

onderwijs; (3) gezondheidszorg en levensverwachting; en (4) politieke invloed. De zogenaamde ‘Global 

Gender Gap Index’, met de overall score, staat daarin centraal. Kennisinstituut INSCOPE, onderdeel van de 

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, is partnerinstituut van het WEF. Henk 

Volberda, Professor Strategisch Management & Business Policy en Managing Director van INSCOPE, 

verzamelde met zijn team de data voor Nederland.  

 

De belangrijkste bevindingen van het Global Gender Gap 2016 rapport zijn als volgt: 

 

 Nederland 3 plaatsen gezakt naar 16e positie 

Nederland is drie plaatsen gezakt op de Global Gender Gap Index en bezet nu de 16e positie. Slechts 

eenmaal eerder (in 2010) viel Nederland uit de top-15 (17e positie). Slechts 76% van de 

ongelijkheidskloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland gedicht. 

o Vrouwen in Nederland participeren minder in het arbeidsproces dan mannen (74% vrouwen 

t.o.v. 85% mannen), hebben overwegend een parttime baan (64% van de vrouwen t.o.v. 30% 

van de mannen), verdienen nog steeds aanzienlijk minder (-52%), ook bij gelijkwaardige 

functies (-32%), en hun aandeel in leidinggevende functies blijft sterk achter (26% vrouwen 

versus 74% mannen). 

           NEDERLAND ZAKT DRIE PLAATSEN OP DE “GLOBAL GENDER GAP INDEX 2016” 



o Op onderwijsparticipatie doen vrouwen het in Nederland beter dan mannen (+ 7% voor hoger 

onderwijs), maar ze zijn ondervertegenwoordigd in technische STEM functies (6% van de 

vrouwen t.o.v. 26% van de mannen). 

o De politieke invloed van vrouwen in Nederland is gelijk gebleven; 37% van de tweede kamer 

zetels en 47% van de ministersposten wordt door vrouwen ingenomen 

o Op het gebied van toegang tot gezondheidszorg en leeftijdsverwachting is er geen sprake van 

ongelijkheid; de levensverwachting van vrouwen is 72 jaar en mannen 70 jaar. 

 

 Vrouwen ondervertegenwoordigd in topfuncties en inkomensongelijkheid t.o.v. mannen in 

Nederland toegenomen 

De daling van Nederland is dus voornamelijk te wijten aan lagere scores op het gebied van 

economische participatie en kansen (een van de kernonderdelen van de Index), in het bijzonder op 

het gebied van arbeidsparticipatie, inkomensgelijkheid voor hetzelfde werk, en verschillen in inkomen 

tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn in Nederland nog steeds ondervertegenwoordigd in 

management functies (maar 26% zijn vrouw), in bestuursfuncties (slechts 24% van de zetels van Raden 

van Bestuur worden ingenomen door vrouwen) en in R&D functies (28% is slechts vrouw). Vrouwen 

doen in Nederland ten opzichte van mannen twee keer zoveel meer onbetaald werk en vervullen nog 

steeds meer gezinstaken  

 

 Geen achterstand vrouwen onderwijs en gezondheidzorg 

Er is nauwelijks nog sprake van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wat betreft de toegang tot 

gezondheidszorg en toegang tot onderwijs. Henk Volberda stelt dat het verschil tussen mannen en 

vrouwen met betrekking op de toegang tot gezondheidszorg met 96% gedicht is en de toegang tot 

onderwijs met 95%. 

 

 Groter wordende kloof in economische participatie en kansen vrouwen arbeidsmarkt 

Er wordt echter te weinig vooruitgang geboekt in het dichten van de kloof tussen vrouwen en mannen 

wat betreft economische participatie en kansen. Het niet benutten van vrouwelijk talent heeft volgens 

Henk Volberda “ nadelige gevolgen voor mondiale economische groei.” Gezien de huidige 

ontwikkeling verwacht het WEF dan ook dat het nog wel 170 jaar kan gaan duren voordat economische 

gelijkheid tussen mannen en vrouwen eindelijk een feit zal zijn. In 2016 is slechts 59% van de 

economische ongelijkheid tussen vrouwen en mannen gedicht. De economische ongelijkheid van 

vrouwen is volgens Henk Volberda dit jaar wereldwijd sterk verslechterd omdat vouwen voor 

gelijksoortige functies aanzienlijk minder betaald krijgen (-50%), minder betaalde banen hebben (54% 

van de vrouwen versus 81% van de mannen) en vrouwen ook veel minder senior posities hebben. 

 

 Onevenredige uitstoot van vrouwelijke arbeidsplaatsen 

De trage progressie in gelijkheid tussen vrouwen en mannen betreffende economische kansen is eens 

te meer zorgelijk omdat het volgens Henk Volberda niet alleen heeft geleid tot het zogenaamde 

“glazen plafond” waardoor vrouwen minder snel doorstromen naar top posities, maar ook een 

voorbode kan vormen van een “nieuw moeras op de werkvloer”. Disruptieve technologieën als 

onderdeel van de vierde industriële revolutie (Internet of Things, Robotisering, Digitalisering, 3D 

printing, Big Data) zullen een onevenredig negatieve impact hebben op de economische vooruitzichten 

van vrouwen in vergelijking tot mannen. Vrouwen zijn sterk vertegenwoordigd in de sector van 

kantoor- en administratieve banen, een sector die op dit moment kampt met een grote verliezen in 

banen. Anderzijds maken vrouwen maar een klein deel uit van het personeelsbestand in snel 



groeiende sectoren, zoals banen in de STEM sectoren (science, technology, engineering, 

mathematical). Slechts 6% van de vrouwen in Nederland is afgestudeerd in een STEM classificatie, 

terwijl dat voor de mannen 26% betreft. Als gevolg daarvan krijgen vrouwen maar 1 nieuwe STEM-

baan voor het verlies van 20 banen in andere sectoren, terwijl mannen 1 nieuwe STEM-baan krijgen 

voor het verlies van 4 banen in andere sectoren. Dit zou volgens Henk Volberda kunnen leiden tot een 

ommekeer van de winst die gemaakt is op het gebied van gendergelijkheid op de werkvloer in het 

afgelopen decennium. 

 

 De top 5 landen die meer dan 80% van de kloof hebben gedicht 

Net als vorig jaar is IJsland het land met de grootste gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De top-5 

wordt gecomplementeerd door Finland, Noorwegen, Zweden en Rwanda. Met uitzondering van 

Rwanda (vorig jaar 6e positie) is dit dezelfde top-5 als vorig jaar; Ierland, dat vorig jaar op 5 stond, is 

één positie gedaald. Deze hoogst genoteerde landen hebben meer dan 80% van hun kloof gedicht. 

 

 West-Europa koploper regio 

Binnen de top-20 van landen met de hoogste mate van man-vrouw gelijkheid zijn het uitsluitend 

Europese landen die zijn gezakt in de ranking: Noorwegen, Ierland, Zwitserland, Duitsland, Nederland, 

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. België, vorig jaar nog goed voor een 19e positie, 

zakt terug naar plaats 24 en is daarmee het enige land dat uit de top-20 valt. De meest opvallende 

daler in de top-20 is Denemarken. Toch hebben de West-Europese landen de kloof van vrouwen ten 

opzichte van mannen met 75% gedicht en zijn daarmee de best-presterende regio op het gebied van 

vrouwengelijkheid. Het WEF verwacht dat het met het huidig tempo nog 61 jaar gaat duren voordat 

we in West-Europa de kloof volledig hebben gedicht.  

 

 

De Top-20 van de Global Gap Index 2016  

 

De ranking wordt net als vorig jaar aangevoerd door IJsland, gevolgd door Finland, Noorwegen, Zweden 

en Rwanda. Finland en Noorwegen zijn van positie gewisseld, alsmede Ierland (nu 6e positie) en Rwanda. 

De top-10 bestaat uit dezelfde landen als vorig jaar, met uitzondering van Zwitserland dat net als 

Nederland 3 plaatsen zakt. Grootste stijger binnen de top-20 is Burundi, dat nu de 12e plek inneemt. Net 

als Rwanda kent het land een beroepsbevolking bestaande uit meer vrouwen dan mannen. Daarnaast 

heeft Burundi duidelijke voortgang geboekt wat betreft gelijke instroom in het basis- en voortgezet 

onderwijs en inkomensgelijkheid. De grootste daler (met 5 plaatsen) is Denemarken. Net als Nederland 

kampt het land met een tegenvallende arbeidsparticipatie van vrouwen, alsmede relatief grote inkomens-

verschillen. Opvallend is het grote aantal Europese landen die dit jaar een lagere positie noteren: 

Noorwegen, Ierland, Zwitserland, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Denemarken èn het Verenigd 

Koninkrijk; zie ook Tabel 1. België, vorig jaar nog goed voor een 19e positie, zakt terug naar plaats 24 en is 

daarmee het enige land dat uit de top-20 valt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1. Top-20 Ranking WEF Global Gender Gap Index 2016  

 

 

Land Ranking 

2016 

Verandering t.o.v. 2015 

IJsland 1 ► 

Finland 2 ▲1 

Noorwegen 3 ▼1 

Zweden 4 ► 

Rwanda 5 ▲1 

Ierland 6 ▼1 

Filipijnen 7 ► 

Slovenië 8 ▲1 

Nieuw-Zeeland 9 ▲1 

Nicaragua 10 ▲2 

Zwitserland 11 ▼3 

Burundi 12 ▲11 

Duitsland 13 ▼2 

Namibië 14 ▲2 

Zuid-Afrika 15 ▲2 

NEDERLAND 16 ▼3 

Frankrijk 17 ▼2 

Letland 18 ▲2 

Denemarken 19 ▼5 

Verenigd Koninkrijk 20 ▼2 

 

► = zelfde ranking; ▲# = stijging (van #) in ranking; ▼# = daling (van #) in ranking 

Bron: INSCOPE (2016), op basis van The Global Gender Gap Report 2016, World Economic Forum 

 

 

Nederland 

 

Nederland scoort nog steeds veel beter dan het wereldwijd gemiddelde, maar loopt steeds meer achter 

op andere zeer competitieve economieën zoals Finland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Nederland 

is drie plaatsen gezakt op de Global Gender Gap Index en bezet nu de 16e positie in deze ranking. Slechts 

76 van de ongelijkheidskloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland gedicht. Sinds de totstandkoming 

van de ranking in 2006 is het slecht eenmaal eerder voorgekomen dat Nederland uit de top-15 viel; in 2010 

stond het land op de 17e plaats. De hoogste notering (9e positie) werd behaald in 2008. Ten opzicht van 

dat jaar is de absolute score op gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het land wel toegenomen, maar 

minder in vergelijking met andere landen. Figuur 1 toont de score van Nederland op de ranglijst in de 

periode 2006-2016. 

 

 

 



 

Figuur 1. Ranking Nederland in de WEF Global Gender Gap Index, periode 2006–2016 

 

 
 

Bron: INSCOPE (2016), op basis van The Global Gender Gap Report 2016, World Economic Forum 

 

 

Volgens professor Henk Volberda is de daling van Nederland in de ranking van de Global Gender Gap index 

met name te wijten aan relatief lagere scores op het gebied van arbeidsparticipatie, inkomensgelijkheid 

(voor hetzelfde werk) en verschillen in geschat inkomen tussen mannen en vrouwen; zie ook Tabel 2. Wat 

betreft de economische participatie en kansen van vrouwen scoort Nederland daarom dan ook relatief 

slecht; zoals Figuur 2 (absolute scores) laat zien, is de absolute score van Nederland op dit vlak zelfs lager 

dan in het jaar 2007. Volgens Volberda “participeren vrouwen minder in het arbeidsproces dan mannen 

(74% vrouwen t.o.v. 85% mannen), hebben ze overwegend een parttime baan (64% van de vrouwen t.o.v. 

30% van de mannen), verdienen ze nog steeds aanzienlijk minder (-52%), ook bij gelijkwaardige functies (-

32%), en blijft hun aandeel in leidinggevende functies sterk achter (26% vrouwen versus 74% mannen)”. 

 

Wat daarnaast opvalt, is de grote daling op het gebied van gelijke instroom in het basisonderwijs. Volgens 

het WEF is dit een signaal dat wat betreft de onderwijstoegankelijkheid in Nederland de zogenaamde 

‘gender gap’ wordt “heropent.” Hoewel er meer vrouwen in het middelbaar en hoger onderwijs 

participeren is in de totale populatie het percentage mannen met een hoger onderwijs diploma (26% van 

de vrouwen vs. 31% van de mannen), het percentage van de mannen dat gepromoveerd en het percentage 

van de mannen met een technische opleiding (6% van de vrouwen vs. 26% van de mannen) nog steeds 

hoger bij mannen dan bij vrouwen. De toegenomen instroom van hoogwaardig opgeleide vrouwen zal 

echter het zogenaamde “glazen plafond” effect doen verminderen waardoor meer vrouwen zullen 

doorstromen naar top posities. Maar de oververtegenwoordiging van vrouwen in kantoor en 

administratieve banen zal volgens Henk Volberda “een voorbode kunnen vormen van een nieuw moeras 

op de werkvloer”. Disruptieve technologieën als onderdeel van de vierde industriële revolutie (Internet of 

Things, Robotisering, Digitalisering, 3D printing, Big Data) zullen een onevenredig negatieve impact hebben 

op de economische vooruitzichten van vrouwen in vergelijking tot mannen. Vrouwen zijn sterk 

vertegenwoordigd in de sector van kantoor- en administratieve banen, een sector die op dit moment 
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kampt met een grote verliezen in banen. Anderzijds maken vrouwen maar een klein deel uit van het 

personeelsbestand in snel groeiende sectoren, zoals banen in de STEM sectoren (science, technology, 

engineering, mathematical). Slechts 6% van de vrouwen in Nederland is afgestudeerd in een STEM 

classificatie, terwijl dat voor de mannen 26% betreft. Als gevolg daarvan krijgen vrouwen maar 1 nieuwe 

STEM-baan voor het verlies van 20 banen in andere sectoren, terwijl mannen 1 nieuwe STEM-baan krijgen 

voor het verlies van 4 banen in andere sectoren. Dit zou volgens Henk Volberda kunnen leiden tot een 

ommekeer van de winst die gemaakt is op het gebied van gendergelijkheid op de werkvloer in het 

afgelopen decennium. 

 

 

 

Tabel 2. Scores van Nederland op de hoofd- en subonderdelen van de Global Gender Gap Index  

 

 

 

 

► = zelfde ranking; ▲# = stijging (van #) in ranking; ▼# = daling (van #) in ranking 

Bron: INSCOPE (2016), op basis van The Global Gender Gap Report 2016, World Economic Forum 

 

 

 

 Ranking 

2016 

Verandering t.o.v. 2015 

Economische participatie en 

kansen 

76 ▼37 

Arbeidsparticipatie 46 ▼9 

Inkomensgelijkheid voor hetzelfde 

werk 

48 ▼11 

Geschat inkomen (PPP) 111 ▼80 

Wetgevers, senior officials en 

managers 

81 ▲3 

Professionele en technische 

werknemers 

74 ► 

Onderwijsparticipatie 60 ▼59 

Alfabetisme 1 ► 

Instroom basisonderwijs 96 ▼95 

Instroom voortgezet onderwijs 1 ► 

Instroom tertiair onderwijs 1 ► 

Gezondheid 103 ▲1 

Geslachtsverhouding bij geboorte 1 ► 

Levensverwachting 115 ▲1 

Politieke invloed 14 ▼1 

Aantal vrouwen in het parlement 20 ▼1 

Aantal vrouwen op ministerposten 7 ► 

Jaren met een vrouwelijk 

staatshoofd  

68 ▼4 



Figuur 2. Absolute scores van Nederland op de vier kernonderdelen van de Global Gender Gap Index 

(periode 2006-2016)* 

 

 
 

* Scores van 0 tot 1 (waarbij 1 = maximale score) 

Bron: INSCOPE (2016), op basis van The Global Gender Gap Report 2016, World Economic Forum 

 

Figuur 3 toont de verschuivingen in de rankings van Nederland op de vier kernonderdelen van de WEF 

Global Gender Gap Index (economische participatie/kansen, educatie, gezondheid en politieke invloed) in 

de periode 2006-2016. Daarbij valt ander andere de negatieve trend op het vlak van de gezondheidszorg 

op, alhoewel de absolute scores op dat gebied nog steeds zeer hoog zijn (zie Figuur 2). Daarnaast vallen 

met name de dalingen op wat betreft economische participatie/kansen en onderwijsgelijkheid, op die 

vlakken werd tussen 2006 en 2012 juist veel progressie geboekt. 

 

Figuur 3. Ranking van Nederland op de vier kernonderdelen van de Global Gender Gap Index (periode 

2006-2016) 

 

 

Bron: INSCOPE (2016), op basis van The Global Gender Gap Report 2016, World Economic Forum 



Beleidsimplicaties Nederland: betere voorzieningen en vrouwenquota 

Juist in tijden van voorzichtige economische opleving is het volgens Henk Volberda noodzakelijk dat een 

land de economische participatie van vrouwen verbetert aangezien dit kans biedt op vooruitgang. “We 

hebben in Nederland inmiddels goed gekwalificeerde en uitstekend opgeleide vrouwen; we moeten er 

alles aan doen dat zij nu ook beter doorstromen naar leidinggevende managementposities en politieke 

functies”, aldus de hoogleraar. 

We kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan de Scandinavische landen; zij lopen duidelijk voorop als 

het gaat om voorzieningen voor ouders om werk en gezin te combineren, kinderopvang, en 

zwangerschapsverlof. Naast fiscale prikkels, sociale zekerheidsvoorzieningen en werkgeversinvesteringen 

die de ongelijkheidskloof tussen mannen en vrouwen opheffen, kan ook meer voor een top-down 

benadering gekozen door wetgeving: In Noorwegen moet 40% van de raad van bestuur van 

beursgenoteerde ondernemingen bestaan uit vrouwen. De quota-discussie is in Nederland wel gevoerd, 

maar heeft nog niet geleid tot nationale wetgeving. De Europese Commissie wil dat vanaf 2020 40% van 

de topfuncties van beursgenoteerde bedrijven door vrouwen worden uitgevoerd. 

 

Toekomstbeeld 

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om de verschillen tussen mannen en vrouwen te 

verkleinen. Dit varieert van zwangerschapsverlofregelingen tot quota voor het minimale percentage 

vrouwen in een raad van bestuur. Deze maatregelen worden echter pas een paar jaar toegepast en het 

kan dus even duren voordat hier daadwerkelijk resultaat van te zien is. Daarbuiten is het begrip van 

sekse gelijkheid iets dat de laatste jaren meer aandacht krijgt en is er dus hoop dat je komende jaren de 

veranderingen sneller zullen gaan. Hoewel de voorspellingen op het gebied van sekse gelijkheid positief 

zijn, wordt er ook benadrukt dat de veranderingen alleen doorgevoerd zullen worden op het moment 

dat vrouwen ook beter zijn voorbereid op de nieuwe banen die gecreëerd worden door een 

veranderende banenmarkt.  

Voor nadere informatie over dit rapport kunt u contact opnemen met professor Henk Volberda van 

INSCOPE, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) via (M) 06 1297 2233; (T) 010 

408 2761 of (E) hvolberda@rsm.nl. 

 
Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) wordt consequent gerekend tot de meest 

toonaangevende business schools van Europa. RSM biedt baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en 

opleidingen ter verdere bevordering van excellentie in alle aspecten van management. RSM is gevestigd 

in de internationale havenstad Rotterdam, een bruisend knooppunt van bedrijven, logistiek en handel. 

RSM richt zich op het ontwikkelen van zakelijke leiders die streven naar internationale carrières en die 

door hun innovatieve ideeën kunnen werken aan een duurzame toekomst. RSM heeft een ruim aanbod 

van bachelor, master, MBA, PhD en executive programma's van het hoogste niveau. Studievoorlichting 

en activiteiten van RSM voor toekomstige studenten, executives en alumni worden ook aangeboden 

vanuit ons kantoor in Chengdu, China. www.rsm.nl  

 

http://www.rsm.nl/

