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Aanleiding 
Op 29 november 2022 publiceert het CBS de nieuwe Emancipatiemonitor 2022. 
De Emancipatiemonitor wordt uitgevoerd door het CBS in opdracht van OCW en 
verschijnt tweejaarlijks. De aanbiedingsbrief met het rapport dient op de dag van 
publicatie door het CBS, dus op dinsdag 29 november 2022, met de Kamer te 
worden gedeeld. 

Geadviseerd besluit 
Akkoord gaan met verzending van de aanbiedingsbrief met als bijlage het rapport 
‘Emancipatiemonitor 2022’ aan de Tweede Kamer. 

Kernpunten 
• U verstuurt het rapport ‘Emancipatiemonitor 2022’ aan de Tweede Kamer. 
• Voor de beleidsreactie verwijst u naar Emancipatienota 2022-2025. 
• De belangrijkste bevindingen van het CBS: 

o Nederland blijft derde op de Europese Gender Equality Index. 
o Stijging economische zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid van 

vrouwen zet door. 
o Ongecorrigeerde loonkloof bij overheid daalt tussen 2018-2020 van 8% 

naar 6%, in het bedrijfsleven blijft dit 19%. 
o Arbeidsparticipatie is bij vrouwen harder gestegen dan bij mannen. Ook 

werken vrouwen steeds meer in een grote i.p.v. kleine deeltijdbaan. 
o Onbenut arbeidspotentieel is relatief groot onder werkende moeders. 
o Na komst eerste kind gaat 44,5% vrouwen minder werken of stopt, 

terwijl vaders vaak voltijds blijven werken. 
o Steeds meer vrouwen kiezen voor bètaonderwijs, behalve op havo/vwo. 

Aandeel mannen in zorgopleidingen stijgt alleen op vmbo/mbo. 
o Vrouwen ondervinden 6 keer zo vaak ongewenste seksuele aandacht op 

het werk als mannen. 

Toelichting 
• Conform afspraak met het CBS is het rapport onder embargo tot dinsdag 29 

november 2022 om 00:00 uur, wanneer het CBS het rapport zelf publiceert. 
• Als bijlage bij deze nota treft u de embargoversie van het rapport. Deze kan 

nog iets afwijken van de definitieve versie die aan de Kamer wordt verstuurd, 
met name qua vormgeving, werkbare links, en de referentie naar uw onlangs 
verschenen Emancipatienota 2022-2025. 

• De inhoudelijke woordvoeringslijn ontvangt u separaat via COM. 
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