
De berekening 

 

De loonkloof 

De basisberekening is de loonkloof ongecorrigeerd voor arbeidsduur. Deze indicator geeft 

immers het best het geheel van ongelijkheden weer tussen vrouwelijke en mannelijke 

werknemers.  

 

De loonkloof, gecorrigeerd voor arbeidsduur 

In sommige bedrijven wordt er veel deeltijds gewerkt. Als het percentage deeltijds werk 

heel ongelijk is bij vrouwen en mannen, doet dat de loonkloof enorm toenemen. Daarom 

kan het zinvol zijn om een extra loonkloof te berekenen: de loonkloof gecorrigeerd voor 

arbeidsduur. In dit cijfer speelt het al dan niet deeltijds werken van werknemers geen rol 

meer. Om deze berekening te kunnen maken, zijn er gegevens nodig over de gemiddelde 

arbeidsduur van vrouwelijke en mannelijke werknemers.  

 

Extra voordelen 

In principe maken alle voordelen die bovenop het loon worden uitbetaald deel uit van het 

loon. Het is echter niet mogelijk om de extra voordelen mee op te nemen in de 

berekening van de loonkloof over de hele economie, of voor bepaalde sectoren, omdat de 

gegevens niet beschikbaar zijn. Op bedrijfsniveau kan dat wel. Bovendien kan er ook een 

loonkloof in extra voordelen berekend worden, of zelfs per voordeel apart, op voorwaarde 

dat het om relatief grote bedragen gaat.  

 

Andere genderindicatoren 

Er zijn nog een aantal interessante genderindicatoren die berekend kunnen worden op 

bedrijfsniveau, voor wie meer dan enkel de loonkloof wil berekenen. Het gaat dan om de 

aanwezigheid van vrouwen in de bedrijfsleiding en de verdeling van opleidingen onder 

werknemers. 

 

Glazen plafond 

Eén van de oorzaken van de loonkloof is de verticale segregatie: het feit dat vrouwen 

vaak oververtegenwoordigd zijn in de lagere functieniveaus en ondervertegenwoordigd 

bij de leidinggevenden. Er bestaan verschillende manieren om het glazen plafond in 

cijfers weer te geven. Een eenvoudige en bevattelijke manier is het percentage vrouwen 

bij leidinggevenden te vergelijken met het percentage vrouwen bij alle werknemers in 

een bedrijf. Wanneer die twee volledig gelijk zijn, is er geen glazen plafond. Hoe kleiner 

het aandeel vrouwen bij de bedrijfsleiding in vergelijking met hun aandeel bij de 

werknemers, hoe dikker het glazen plafond.  



Het volgen van opleidingen 

Gemiddeld genomen volgen mannelijke werknemers meer opleidingen dan vrouwelijke 

werknemers. Bovendien gaat het om langere en duurdere opleidingen. Vanzelfsprekend 

kunnen er op dit punt grote verschillen bestaan tussen bedrijven. Het is goed om na te 

gaan hoe gelijk, of ongelijk de opleidingen onder het personeel verdeeld zijn. Er bestaat 

immers een direct verband tussen de bereidheid van een bedrijf om te investeren in een 

werknemer en diens kansen om verder door te groeien.  

 

1. De loonkloof 

 

 

1. Bereken het gemiddelde brutoloon van vrouwen 1A    

 2A    

     

2. Bereken het gemiddelde brutoloon van mannen 1B    

 2B    

     

3. Bereken de loonkloof tussen vrouwen en mannen     

     

gemiddelde brutoloon van mannen - gemiddelde brutoloon van vrouwen 
x 100 

gemiddelde brutoloon van mannen   

 

 

2. De loonkloof, gecorrigeerd voor arbeidsduur 

 

1. Bereken het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen gemiddelde brutoloon van vrouwen 

 3A 

       

2. Bereken het gemiddelde bruto-uurloon van mannen gemiddelde brutoloon van mannen 

 3B 

       

3. Bereken de loonkloof tussen vrouwen en mannen, gecorrigeerd voor arbeidsduur  

       

gemiddelde bruto-uurloon van mannen - gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen 
x 100 

  

gemiddelde bruto-uurloon van mannen    

            

 

 



3. De extra voordelen 

 

1. Herbereken de loonkloof, neem de totaalbedragen van extra voordelen op in de 

berekening    

       

2. Bereken de loonkloof in extra voordelen       

       

gemiddelde bedrag aan voordelen van mannen - gemiddelde bedrag aan voordelen van vrouwen 
x 100 

gemiddelde bedrag aan voordelen van mannen  

       

3. Bereken de loonkloof voor elk voordeel apart       

       

gemiddelde bedrag aan bedrijfswagens voor mannen - gemiddelde bedrag aan bedrijfswagens voor vrouwen 
x 100 

gemiddelde bedrag aan bedrijfswagens voor mannen  

enz.       

 

 

4. Glazen plafond 

 

1. Bereken het aandeel van vrouwen bij leidinggevenden    

  5A 
x 100 

  2A  

    

2. Bereken de verdeling van mannen bij leidinggevenden  
 

  5B 
x 100 

  2B  

3. Vergelijk de twee verdelingen. Wanneer het aandeel 

leidinggevenden bij de vrouwen (veel) kleiner is dan het  

aandeel leidinggevenden bij de mannen, is er sprake van 

een ondervertegenwoordiging van vrouwen aan de top. 

Ligt dat aandeel een kwart lager dan dat van mannen,  

mag je zonder meer spreken van een glazen plafond. 

Wanneer dat aandeel minder is dan de helft dan dat van  

mannen, is er een erg dik glazen plafond. 

 

    

 

5. Opleidingen 

 



1. Bereken het gemiddeld aantal opleidingen gevolgd door vrouwelijke 

werknemers en het gemiddeld aantal opleidingen gevolgd door mannelijke 

werknemers in het voorgaande jaar 6A/2A 6B/2B 

 

2. Bereken de gemiddelde kostprijs van opleidingen gevolgd door vrouwelijke 

werknemers en de gemiddelde kostprijs van opleidingen gevolgd door mannelijke 

werknemers in het voorgaande jaar 

 

3. Bereken de gemiddelde duur van opleidingen gevolgd door vrouwelijke 

werknemers en de gemiddelde duur van opleidingen gevolgd door mannelijke 

werknemers in het voorgaande jaar 

 

4. Bereken de V/M-ratio’s: deel de gemiddeldes voor vrouwen door die voor 

mannen 

 

 

 


