
Alle mensen zijn vrij om te zijn wie ze zijn. 
En om te worden wie ze willen worden.
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Elke vrouw moet financieel onafhan-
kelijk zijn en haar kwaliteiten op de 
arbeidsmarkt waar kunnen maken.

  Coördinerend minister van Emanci-
patie, Ingrid van Engelshoven: ‘Er was 
dit jaar één ontmoeting die denk ik 
voor eeuwig op mijn netvlies blijft.’

Alle mensen voelen zich (sociaal) 
veilig.

Stef: ‘Mijn ideale wereld is dat je gewoon op 
straat je vriend of vriendin een zoen kan geven 
en dat je door iedereen geaccepteerd wordt.’

Habiba: ‘Ik geloof dat alle vrouwen, ongeacht 
hun afkomst, allemaal talenten en ambities 
hebben.’

Alle mensen zijn vrij om hun  
identiteit vorm te geven.

Romy: ‘Mensen mogen me hij noemen,  
mensen mogen me zij noemen, en als dat 
door elkaar gebeurt voel ik me op mijn best.’

arbeidsparticipatie
Meer vrouwen werken 
meer uren

financiële 
onafhankelijkheid
Meer vrouwen zijn 
financieel onafhankelijk

topvrouwen 
Meer vrouwen werken in 
topposities

gelijke behandeling 
Iedereen is gelijkwaardig

media
Laat de diversiteit zien!

Arbeid

kwetsbare groepen
LHBTI-personen voelen zich 
thuis in eigen (religieuze en 
culturele) kring

Europees en 
internationaal 
beleid 

regenboogpunten 
regeerakkoord

moties

Sociale Veiligheid

lokale aanpak 
Iedereen moet zich veilig 
voelen, dus ook LHBTI- 
personen en vrouwen

onderwijs 
Alle leerlingen voelen zich 
veilig op school, dus ook 
LHBTI-leerlingen

onderwijs
Alle leerlingen hebben  
de ruimte eigen talent  
te ontwikkelen.

Klik op de thema’s voor meer verdieping

toezeggingen

gelijk loon
De loonkloof tussen 
mannen en vrouwen wordt 
kleiner

https://www.emancipator.nl/stopgeweldtegenvrouwen/
https://www.rutgers.nl/wat-wij-doen/seksueel-geweld/projecten-seksueel-geweld/act4respect
https://act4respect.nl/
https://www.movisie.nl/artikel/regenboogsteden-overzicht
https://www.coc.nl/comingoutdag2018
https://www.coc.nl/pinkorangealliance
https://www.ihlia.nl/
https://www.ihlia.nl/portfolio-items/with-pride/
https://www.ihlia.nl/portfolio-items/with-pride/
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2668i-synthese-prevalentieonderzoek-hg-en-kimi.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/01/24/kamerbrief-over-onderwijsagenda-caribisch-nederland-2017-2020
https://curriculum.nu/
https://www.schoolenveiligheid.nl/over-ons/
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Gay-Straight-Alliances-op-scholen
https://www.gsanetwerk.nl/gender-and-sexuality-alliance/
https://www.womeninc.nl/thema/beperktzicht/wat-is-beperktzicht/feiten-cijfers/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z05748&did=2018D22311
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34650
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34650
https://www.rutgers.nl/wat-wij-doen/zorg-en-informatie/projecten-zorg-en-informatie/alliantie-gezondheidszorg-op-maat
https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/van_wetsvoorstel_tot_wet
https://www.womeninc.nl/thema/beeldvorming-kennisbank/over-beeldvorming/coalitie-beeldvorming-in-de-media/
https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2018/meer-vrouwen-in-de-techniek-en-meer-mannen-in-de-zorg/
https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2018/meer-vrouwen-in-de-techniek-en-meer-mannen-in-de-zorg/
https://atria.nl/programmas/werk-en-de-toekomst/
https://www.vhto.nl/projecten/girlsday/
https://www.vhto.nl/projecten/beeldenbrekers/?L=0
https://www.movisie.nl/alliantie-genderdiversiteit
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/judi-mesman#tab-1
https://www.ilga-europe.org/
https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving/verplichte-kwaliteitseisen/effecten-op-gendergelijkheid?ip_login_no_cache=9661440380377c48121726cbae84700b
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28345-202
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/follow-up-rapportage-voor-cedaw-november-2018/
http://www.unwomen.org/en/csw
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z22290&did=2018D56808
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34650
https://www.gsanetwerk.nl/gender-and-sexuality-alliance/
https://www.gsanetwerk.nl/gender-and-sexuality-alliance/
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Gay-Straight-Alliances-op-scholen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen?cfg=wetsvoorstellen&dpp=25&qry=artikel+1+Grondwet
https://www.schoolenveiligheid.nl/
https://curriculum.nu/
http://www.iedereenisanders.nl/
https://www.ilga-europe.org/
http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/2/4/4/kst244140.html
http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/2/4/4/kst244149.html
http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/2/4/4/kst244143.html
http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/2/4/4/kst244139.html
http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/2/4/4/kst244154.html
http://rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/2/4/4/kst244151.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29240-76
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z23991&did=2018D60238
https://www.movisie.nl/verandering-binnenuit
https://www.fier.nl/
http://www.iedereenisanders.nl/
https://www.coc.nl/
https://www.transgendernetwerk.nl/
http://nnid.nl/
http://nnid.nl/definitie/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019D07605&did=2019D07605
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019D07605&did=2019D07605
https://www.lkp-web.nl/
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/LHBT_Monitor_2018
https://www.ocwincijfers.nl/emancipatie/lesbische-vrouwen-homoseksuele-mannen-biseksuelen-transgenders
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/LHBT_Monitor_2018
https://www.gsanetwerk.nl/gender-en-seksuele-diversiteit/
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2668i-synthese-prevalentieonderzoek-hg-en-kimi.aspx
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/47/monitor-loonverschillen-mannen-en-vrouwen-2016
https://www.womeninc.nl/thema/loonkloof/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29544-834.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29544-849.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvinciaalblad%257CWaterschapsblad%257CBladGemeenschappelijkeRegeling%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3darbeidsmarktdiscriminatie%26zkd%3dAlleenInDeTitel%26dpr%3dAlle%26spd%3d20190125%26epd%3d20190125%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=4&sorttype=1&sortorder=4
https://www.womeninc.nl/thema/beperktzicht/over-de-campagne/alliantie-samen-werkt-het/
https://www.telmeemettaal.nl/succesverhalen/innovatieve-projecten/eva-educatie-vrouwen-ambitie/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/vakkundig-aan-het-werk/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z04663&did=2018D19511
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief-voortgangsrapportage-verdere-integratie-op-de-arbeidsmarkt-via-vierde-kwartaal-2018
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief-voortgangsrapportage-verdere-integratie-op-de-arbeidsmarkt-via-vierde-kwartaal-2018
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z03064&did=2019D06554
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z03064&did=2019D06554
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen?cfg=wetsvoorstellen&dpp=25&qry=artikel+1+Grondwet
https://digital.scp.nl/emancipatiemonitor2018/
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=aff7e6cd-be8f-457e-8278-9d861267664f&title=Vrouwen%20en%20leidinggevende%20posities.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/28/benchmark-man-vrouw-verhoudingen-in-raden-van-bestuur-en-raden-van-commissarissen-van-de-200-grootste-nederlandse-bedrijven-die-vallen-onder-de-wet-bestuur-en-toezicht-wbt
https://www.vno-ncw.nl/content/topvrouwen
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviesaanvragen/diversiteit-in-de-top.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured Insights/Europe/The power of parity Advancing gender equality in the Dutch labor market/MGI-Power-of-Parity-Nederland-September-2018-DUTCH.ashx
https://digital.scp.nl/emancipatiemonitor2018/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/02/koolmees-meer-verlof-voor-partner-bij-geboorte-baby
https://www.zijnjullieeraluit.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-365.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan
https://www.facebook.com/BabyenBaan/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041479/2018-10-27
https://www.youtube.com/watch?v=hdQMKCWgYfM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vuYLSOvKvZQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GoFwdArh-3o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=im3Lc83l_iY&feature=youtu.be
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/03/14/voortgangsrapportage-emancipatie-print/Voortgangsrapportage+Emancipatie_tablet_smartphone_PRINTversie_DIGITOEGANKELIJK.pdf

	Voortgangsrapportage Emancipatie

	Video Minister: 
	Video Romy: 
	Video Stef: 
	Video Habiba: 
	Arbeid Klik: 
	Financiële onafhankelijkheid klik: 
	Topvrouwen klik: 
	Arbeidsparticipatie Klik: 
	Gelijk Loon klik: 
	Sociale veiligheid Klik: 
	Kwetsbare groepen klik: 
	Lokale Aanpak Klik: 
	Onderwijs I Klik: 
	Genderdiversiteit Klik: 
	Gelijke Behandeling Klik: 
	Media Klik: 
	Onderwijs II Klik: 
	Europees en Internationaal Klik: 
	Regenboogpunten Klik: 
	Moties Klik: 
	Toezeggingen Klik: 
	Printversie: 
	Arbeid: 
	Financiële Onafhankelijkheid: 
	Topvrouwen: 
	Arbeidsparticipatie: 
	Gelijk Loon: 
	Sociale Veiligheid: 
	Kwetsbare Groepen: 
	Lokale Aanpak: 
	Onderwijs I: 
	Genderdiversiteit: 
	Gelijke Behandeling: 
	Media: 
	Onderwijs II: 
	Europees en Internationaal Beleid: 
	Regenboogpunten regeerakkoord: 
	Moties: 
	Toezeggingen: 
	Lokale Aanpak Hyperlink 1: 
	Lokale Aanpak Hyperlink 2: 
	Lokale Aanpak Hyperlink 3: 
	Lokale Aanpak Hyperlink 4: 
	Lokale Aanpak Hyperlink 5: 
	Lokale Aanpak Hyperlink 6: 
	Lokale Aanpak Hyperlink 7: 
	Lokale Aanpak Hyperlink 8: 
	Lokale Aanpak Hyperlink 9: 
	Onderwijs I Hyperlink 5: 
	Onderwijs I Hyperlink 4: 
	Onderwijs I Hyperlink 3: 
	Onderwijs I Hyperlinks: 
	Onderwijs I Hyperlink 1: 
	Genderdiversiteit Hyperlink 1: 
	Genderdiversiteit Hyperlink 2: 
	Gelijke Behandeling Hyperlink 1: 
	Gelijke Behandeling Hyperlink 2: 
	Gelijke behandeling Hyperlink 3: 
	Gelijke Behandeling Hyperlink 4: 
	Media Hyperlink 1: 
	Onderwijs II Hyperlink 1: 
	Onderwijs II Hyperlink 2: 
	Onderwijs II Hyperlink 3: 
	Onderwijs II Hyperlink 4: 
	Onderwijs II Hyperlink 5: 
	Onderwijs II Hyperlink 6: 
	Europees en Internationaal Hyperlink 1: 
	Europees en Internationaal Hyperlink 2: 
	Europees en Internationaal Hyperlink 3: 
	Europees en Internationaal Hyperlink 4: 
	Europees en Internationaal Hyperlink 5: 
	Regenboogpunten Hyperlink 1: 
	Regenboogpunten Hyperlink 2: 
	Regenboogpunten Hyperlink 3: 
	Regenboogpunten Hyperlink 4: 
	Regenboogpunten Hyperlink 5: 
	Regenboogpunten Hyperlink 6: 
	Regenboogpunten Hyperlink 7: 
	Regenboogpunten Hyperlink 8: 
	Regenboogpunten Hyperlink 9: 
	Moties Hyperlink 1: 
	Moties Hyperlink 2: 
	Moties Hyperlink 4: 
	Moties Hyperlink 5: 
	Moties Hyperlink 6: 
	Moties Hyperlink 7: 
	Moties Hyperlink 3: 
	Toezeggingen Hyperlink 1: 
	Kwetsbare Groepen Hyperlink 1: 
	Kwetsbare Groepen Hyperlink 3: 
	Kwetsbare Groepen Hyperlink 4: 
	Kwetsbare Groepen Hyperlink 5: 
	Kwetsbare Groepen Hyperlink 6: 
	Kwetsbare Groepen Hyperlink 7: 
	Kwetsbare groepen Hyperlink 8: 
	Kwetsbare Groepen Hyperlink 9: 
	Kwetsbare Groepen Hyperlink 8: 
	Sociale veiligheid Hyperlink 1: 
	Sociale Veiligheid Hyperlink 2: 
	Sociale Veiligheid Hyperlink 3: 
	Sociale Veiligheid Hyperlink 4: 
	Sociale Veiligheid Hyperlink 5: 
	Gelijk Loon Hyperlink 1: 
	Gelijk Loon Hyperlink 2: 
	Gelijk Loon Hyperlink 3: 
	Gelijk Loon Hyperlink 4: 
	Arbeidsparticipatie Hyperlink 8: 
	Arbeidsparticipatie Hyperlink 1: 
	Arbeidsparticipatie Hyperlink 2: 
	Arbeidsparticipatie Hyperlink 3: 
	Arbeidsparticipatie Hyperlink 4: 
	Arbeidsparticipatie Hyperlink 5: 
	Arbeidsparticipatie Hyperlink 6: 
	Arbeidsparticipatie Hyperlink 7: 
	Topvrouwen Hyperlink 1: 
	Topvrouwen Hyperlink 2: 
	Topvrouwen Hyperlink 4: 
	Topvrouwen Hyperlink 5: 
	Topvrouwen Hyperlink 3: 
	Financiële Hyperlink1: 
	Financiële Hyperlink 2: 
	Financiële Hyperlink 3: 
	Financiële Hyperlink 4: 
	Financiële Hyperlink 5: 
	Financiële onafhankelijkheid Hyperlink 6: 


