DIT WILLEN WE:
• Gelijk loon voor gelijk werk
• Echte banen voor vrouwen, met zekerheid,
kwaliteit en koopkracht
• Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
om zorg en werk te combineren
• Evenveel respect en waardering voor
zogenaamde ‘vrouwenberoepen’ als voor
‘mannenberoepen’
• Meer vrouwen aan de basis én in
leidinggevende functies

IS JOUW
EQUAL PABEDRIJF AL
Y PROOF
?
Vrouwen verdienen gemiddeld 16 procent
minder dan mannen – voor hetzelfde werk.
Dat betekent dat vrouwen op een gemiddelde
werkdag van 9 tot 5 vanaf 15:43 uur voor niets
werken. Vrouwen zitten vaker in onzekere
banen, worden vaker ondergewaardeerd en
hebben minder doorgroeimogelijkheden.
En dat is niet oké!
Op 3 november komen we in actie. Dan is het Equal
Pay Day: vanaf die dag in het jaar werken vrouwen
voor niets. We gaan de strijd aan met inkomens
verschillen tussen mannen en vrouwen. Doe je mee?

FNV VOOR EQUAL PAY!
VRIJDAG 3 NOVEMBER, 15.00 - 18.00 UUR
JAARBEURS UTRECHT

VOOR MEER
ECHTE BANEN

VOOR MEER
ECHTE BANEN

IS JOUW BEDRIJF EQUAL PAY PROOF?

WAT KUN JIJ DOEN?

Checklist:
• Is er een cao en een systeem van functiewaardering?

• Ga in gesprek met de werkgever om jouw bedrijf
Equal Pay proof te maken. Voldoet jouw werkgever
aan de eisen in de checklist? Dan is jouw bedrijf
Equal Pay proof.
Let goed op: Is er in de praktijk niet tóch loonverschil
(door lagere schaal of minder doorgroeimogelijk
heden)?

• Is je werkgever transparant in het beloningsbeleid?
• Is het transparant en duidelijk waarover onder
handeld kan worden bij salarisonderhandelingen?
• Is er beleid om beloningsverschillen tussen mannen
en vrouwen te voorkomen?
• Is er aandacht voor de combinatie van werken
en zorgen? Ook voor mannen/vaders?

• Organiseer op 3 november een Equal Pay-actie.
Stop om 15:43 uur met werken en maak een foto.
Een actiepakket met poster en t-shirt kun je aan
vragen via echtebanen@fnv.nl. De foto kun je
op de dag zelf mailen naar echtebanen@fnv.nl.
• Samen zijn we sterker. Word lid van de FNV!
• Sluit je aan en kom naar de actieconferentie op
3 november. Meld je aan via: fnv.nl/equalpay.

VOOR MEER
ECHTE BANEN

