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29 november 2019

FNV pleit voor verplicht vrouwenquotum
Raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moeten voor ten minste 30 procent uit
vrouwen bestaan. Om dat te realiseren moet een vrouwenquotum vanaf 2020 voor vier jaar verplicht
worden.
Dat schrijft vakbond FNV in een brief aan de Leden van de Tweede Kamer. Zij debatteren op 2 december over het te
voeren emancipatiebeleid. FNV ziet het vrouwenquotum als een eerste stap in de juiste richting. "Als dat niet werkt,
moet in de toekomst worden gekeken naar een vrouwenquotum in de bestuurskamer," zo licht beleidsadviseur Jessica
van Ruitenburg het standpunt toe.
Verder moeten maatregelen als betere en toegankelijke voorzieningen voor de combinatie werk en zorg niet vergeten
worden, vindt de bond. Ook is meer onderzoek nodig naar discriminatie van zwangere vrouwen en de werkbelasting
van vrouwen die in de overgang zitten.
Andere punten die volgens FNV aandacht behoeven in het debat zijn een transitieverlof voor transgenders en de
loonkloof tussen vrouwen en mannen. Op dat laatste punt schaart de vakbond zich achter het initiatief van PvdA,
GroenLinks, SP en 50PLUS. Die vinden dat werkgevers moeten bewijzen dat vrouwen en mannen op de werkvloer
gelijke lonen verdienen.
Bron: ANP

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
DISCUSSIE

Debat

15 maart 2021

'Vrouwelijke voorbeelden maken het verschil'
Een vrouwenquotum is "helaas" echt nodig. Dat stelde Petri Hofsté tijdens
het recente Women Leadership Event van NBA en IMA. "Het lukt niet met
alleen goede bedoelingen.... 
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Aandeel vrouwen in hogere leidinggevende posities
passeert grens van dertig procent
Het aantal vrouwen met een hogere leidinggevende functie in bedrijven in het
middensegment is wereldwijd gestegen tot 31 procent. Dit ondanks de
coronacrisis, die... 
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Steeds meer vrouwen ondernemen in Nederland
Nederland telt steeds meer vrouwelijke ondernemers. Volgens onderzoek van
de Kamer van Koophandel (KVK) is hun aantal inmiddels gestegen tot bijna
668.000, van een... 
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Aandeel vrouwen in top stijgt te weinig en te
langzaam
Het aandeel vrouwen in de top van bedrijven steeg de afgelopen jaren, maar te
weinig en te langzaam. Ook de aanwas van vrouwen in de laag onder de top is
nog niet... 
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Duitse wet verplicht vrouwen in bestuur
beursgenoteerde bedrijven
Duitsland is van plan beursgenoteerde bedrijven wettelijk te verplichten een
vrouw in het bestuur te benoemen. De coalitiepartijen in Berlijn hebben
daarover een... 

