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Schriftelijke vragen overgroeiende loonkloof tussen mannen 
en vrouwen

Geachte mevrouw Tappel,

In uw brief van 21 november 2019 heeft u vragen gesteld over een mogelijke loonkloof bij de Provincie 
Groningen. Aanleiding voor deze vragen was de berichtgeving over een onderzoek dat is uitgevoerd door 
Nyenrode Business Universiteit en Intermediair naar een groeiende loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Hieronder beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

1. Is bij de provincie Groningen ooit onderzoek gedaan naar de loonkloof binnen haar eigen 
organisatie?

Nee, er is bij de provincie Groningen niet eerder onderzoek gedaan naar een loonkloof binnen de eigen 
organisatie.

2. Zo Ja, wat waren de conclusies die daaraan verbonden konden worden?

Niet van toepassing.

3. Zo nee, is het College bereid alsnog onderzoek te doen naar de loonkloof binnen de eigen 
organisatie?

Ja, wij zijn bereid om onderzoek te doen. Om te zorgen dat er voldoende onderzoeksmateriaal is, gaan we 
kijken of we dit onderzoek in IPO-verband kunnen uitvoeren.

4. Wat kan de Provincie Groningen doen om voor gelijke beloning en kansen te zorgen?

Het thema diversiteit staat hoog op de agenda. Wij delen uw opvatting dat bij het streven naar de fifty-fifty 
vrouw/man-verdeling gelijke beloning voor gelijk werk hoort. Uiteraard hebben en houden wij hier aandacht 
voor.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

secretaris.


