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FENIKS | Stedelijk Centrum voor Emancipatie 

NS-Plein 17 | 5014 DA Tilburg | 013 – 542 18 96 | info@fenikstilburg.nl

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR
WWW.FENIKSTILBURG.NL OF
WWW.LOONWIJZER.NL

CHECK DE LOONWIJZER!
Klopt het wat je verdient? Op de site 

van Loonwijzer.

nl kun je zelf 

kijken hoe het 

zit met jouw 

salaris.

Ga direct 

naar www.loonwijzer.nl  
voor de salaris check of kijk op de 

Fenikswebsite voor de link naar de site. 

VERDIEN JE WAAR JE RECHT OP 
HEBT?

Van april t/m mei staan we op diverse 

plekken in de stad met de Feniks 

infostand. Je kunt ons o.a. vinden op 

diverse markten en in de Bibliotheek 

Heyhoef en de Biliotheek Wagnerplein. 

Hier kun je terecht voor informatie 

en gaan we graag het gesprek met je 

aan over verschillen in beloning. Als 

je wilt, kijken we samen met jou naar 

je eigen situatie en krijg je tips over 

hoe je dingen anders aan zou kunnen 

pakken. Kijk op onze website wanneer 

en waar je de Feniks infostand kunt 

bezoeken.

ONDERHANDEL OVER JE LOON!
Vanaf april kun je bij Feniks de gratis 

training ‘Onderhandelen met je 

werkgever’ volgen. Binnen anderhalf 

uur leer je hoe je resultaatgericht 

onderhandelt, wat je moet doen maar 

ook wat je niet moet doen! Je krijgt 

concrete tips aangereikt maar vooral 

meer inzicht in jouw 

situatie. Alleen voor 

vrouwen!

WORD LOONWIJS!
Feniks verzorgt bijeenkomsten waar 

vrouwen en mannen met elkaar in 

gesprek gaan over gelijke beloning. 

Je krijgt achtergrondinformatie, 

je wordt bijgepraat over de stand 

van zaken, je hoort ervaringen 

en je krijgt tips. Wil je ook zo’n 

bijeenkomst binnen jouw bedrijf? 

Neem dan contact op met Gerda de 

Vries via 013-5421896 of mail naar 

info@fenikstilburg.nl.

AMBASSADEURS ZIJN O.A. FNV VROUW EN ABVAKABO,
DE BIBLIOTHEEK MIDDEN-BRABANT EN LOONWIJZER.NL

HOE LOONWIJS IS JOUW
ORGANISATIE?

Vind je dat de ondernemingsraad 

in jouw organisatie onvoldoende 

aandacht besteedt aan gelijke 

beloning voor vrouwen en 

mannen? Feniks kan je helpen 

het onderwerp op de agenda te 

plaatsen. Maatwerk is mogelijk. 

Meer weten? Neem dan contact op 

met Gerda de Vries via 013-5421896 

of mail naar info@fenikstilburg.nl.

Er bestaan nog altijd verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen. Voor 
elke euro die een man verdient, krijgt een vrouw 82 cent. Feniks, Stedelijk 
Centrum voor Emancipatie vraagt hiervoor aandacht met de publiekscampagne 
‘Weet wat je Werk Waard is!’
We willen vrouwen én mannen laten zien dat er (grote) verschillen bestaan in 
beloning. Maak jij je hier ook druk om? Of heb je het idee dat je onderbetaald 
wordt? Lees dan verder wat jij of de organisatie waar je werkt hier aan kan doen!
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