
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat er in Nederland een verschil bestaat in beloning voor gelijk werk tussen mannen en 

vrouwen. Volgens het CBS bestaat er een gemiddelde loonkloof van 5 tot 7 procent ten nadele van de vrouwelijke 

 medewerkers. Deze loonkloof slinkt de laatste jaren, maar is nog niet verdwenen. U wilt er toch ook zeker van zijn dat zo’n 

loonkloof niet in uw organisatie bestaat?
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De Pay Gap Analyzer 

De Pay Gap Analyzer brengt de eventuele verschillen in loon

betaling in kaart. Deze handzame tool maakt gebruik van Data 

Analytics en  Kunstmatige Intelligentie om een nauwkeurig beeld 

te krijgen van de relatie tussen loon en geslacht. In één oog

opslag is het verschil in loonbetaling tussen man en vrouw in uw 

 organisatie duidelijk en kan worden gemonitord hoe dit verschil 

zich  ontwikkelt. Zo krijgt u snel een genuanceerd beeld van een 

eventuele loonkloof in uw organisatie.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de loonkloof verschillend is voor 

medewerkersgroepen: wel een groot verschil bij organisatie

onderdeel A, maar niet bij onderdeel B. Een nadere analyse op 

medewerkersgroepen is beschikbaar in de Pay Gap Analyzer en 

is nuttig om een genuanceerder beeld van de  loonkloof te 

 krijgen. Zo helpt de Pay Gap Analyzer om  gerichte interventie te 

plegen om gelijk loon voor gelijk werk te  garanderen.

Erasmus Q-Intelligence

Erasmus QIntelligence levert innovatieve oplossingen 

voor (big) data gerelateerde vraagstukken. Wij helpen 

onze opdrachtgevers betere beslissingen te nemen op 

basis van ‘kwantitatieve intelligentie’. Dit doen wij door de 

inzet van Data Science, Machine Learning en Predictive & 

Prescriptive Analytics. Onze expertise berust op een 

‘proven record’ van meer dan 60 jaar wetenschappelijk 

onderzoek, gecombineerd met de praktische toepassing 

van de hieruit verkregen inzichten.

Pay Gap Analyzer
Gelijke beloning voor gelijk werk, 

ook in uw organisatie?



Bezoekadres:

Burg. Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

Postadres:

Postbus 1738

3000 DR Rotterdam

Erasmus QIntelligence is verbonden aan het 

Econometrisch Instituut van de Erasmus School 

of Economics.

T  010  408 11 68

E  eqi@ese.eur.nl

W  www.eur.nl/eqi
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Een beeld van de ontwikkeling van een eventuele loonkloof in uw organisatie

Nadere specificering van de loonkloof per bedrijfsonderdeel en/of medewerkerspopultatie

De mogelijkheid om nader onderzoek te doen naar de oorzaken van de loonkloof, om deze in de toekomst te voorkomen

De mogelijkheid om gerichte interventies in te zetten om de loonkloof te dichten

Uiteraard zijn privacy en databetrouwbaarheid van groot belang 

bij een loonkloofonderzoek. Het thema is immers zeer  gevoelig. 

Erasmus QIntelligence gaat daarom voorzichtig met uw 

 gegevens om: de data is voor ons niet terug te herleiden naar 

een medewerker en resultaten worden conform de AVG 

 uitsluitend op geaggregeerd niveau getoond. Daarnaast wordt 

de data uitvoerig gecontroleerd om betrouwbaarheid van de 

analyse te waarborgen. Zo garanderen wij dat de analyse secuur 

wordt uitgevoerd.

De Pay Gap Analyzer biedt u:

Wilt u weten of, en in hoeverre, er in uw organisatie sprake is van een loonkloof? Wij zijn graag bereid een demonstratie van de Pay 

Gap Analyzer te geven. Zie ook de website: www.hrinsights.app 

Pay Gap Analyzer


