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Het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 
zet zich in voor het bevorderen en waarborgen van 
gelijke kansen voor vrouwen en mannen in Europa 
en daarbuiten. Het onderzoek van EIGE effent het 
pad naar een beter inzicht in en bewustzijn van 
gendergelijkheid op alle terreinen van de samen-
leving. Door aandacht te vragen voor wat er nog 
moet gebeuren en door betrouwbare, praktische 
informatie te verstrekken, helpt EIGE beleidsmakers 
het leven van vrouwen en mannen te verbeteren en 
zo Europa dichter bij gendergelijkheid te brengen.

Met een gedegen expertise en kennis en een uit-
gebreide onlinebibliotheek met een grote collectie 
van publicaties en informatiebronnen, is EIGE goed 
op weg om zijn missie te realiseren: uitgroeien tot 
hét Europese kenniscentrum voor gendergelijkheid.

Waarom gendergelijkheid?

Het wegnemen van de ongelijkheid tussen vrou-
wen en mannen is van essentieel belang om Euro-
pa sterker, billijker en meer verenigd te maken. De 
uitdagingen waarmee we tegenwoordig worden 
geconfronteerd, van armoede tot werkloosheid en 

zelfs de gevolgen van de klimaatverandering, kun-
nen niet worden opgelost zonder ervoor te zorgen 
dat vrouwen en mannen gelijke kansen hebben om 
hun volle potentieel te bereiken.

Ons werk

Als het enige EU-agentschap dat zich toespitst op 
gendergelijkheid, levert EIGE de EU-instellingen en 
de lidstaten kwalitatief hoogwaardige onderzoeken 
en informatie. Het werk van EIGE overstijgt vele be-
leidsgebieden en betrekt belanghebbenden met 
uiteenlopende achtergronden door hun de nodige 
kennis en knowhow aan te reiken om genderonge-
lijkheden in de samenleving aan te pakken.

Over EIGE

De visie van EIGE: 
gendergelijkheid realiteit maken 
in heel Europa en daarbuiten.

De gendergelijkheidsindex van EIGE wijst uit dat de EU, 
met een totaalscore van 52,9 op 100, nog maar de helft 
van de weg naar gendergelijkheid heeft afgelegd.

8 Measuring gender equality in the European Union 2005–2012  — Main findings

Figure 3. Scores of the Gender Equality Index in its domains and overall, 2012
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Slow, steady progress has been observed in the 
domains of work and money. Tackling gender in-
equalities is important for the promotion of smart, 
sustainable and inclusive growth throughout the EU 
by ensuring that working time is shared equally, oc-
cupational segregation is eradicated and individuals 
have access to better jobs. Meeting the Barcelona tar-
gets and ensuring adequate childcare provision are 

essential requirements for progress. Although gen-
der equality in economic and financial domains shows 
signs of improvement, individual level indicators may 
provide a less optimistic picture. Gender inequalities in 
income and earnings remain highly problematic, as re-
flected in the EU average of a 38 % gender gap in pen-
sions, a cumulative effect of gender inequalities over 
the life course (EIGE, 2015c).
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Toezicht op de uitvoering van het 
actieprogramma van Peking in 

de EU

Het actieprogramma van Peking (Beijing Platform 
for Action — BPfA) blijft een belangrijke mijlpaal 
voor de versterking van de positie van vrouwen in 

de wereld. Het welslagen van het actieprogram-
ma is echter in grote mate afhankelijk van de mate 
waarin overheden en instellingen op alle niveaus 
zich hiervoor inzetten en mobiliseren.

2 

Almost one in four people in the 
European Union lives at risk of 
poverty or social exclusion, and 
over half of these people are 
women. 

EIGE’s reports examine different areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Council 
of the European Union. There are 12 critical areas of concern for the BPfA, all available to explore for 
related statistical information on EIGE’s Gender Statistics Database. 

Graphic/image showing the 12 areas of BPfA – e.g. 

Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU 

Globalisation and technological advances have led to important changes in the labour 
market. The complexity of jobs is increasing across all sectors and occupations, including 
low-skilled jobs. EIGE’s research note explores the potential for upscaling skills among 
women and men in the EU. The research note highlights important di�erences between 
low-quali�ed women and men in terms of their employability, situation in the labour 
market and access to job-related training. 

Poverty, gender and intersecting inequalities 

Poverty is a complex and multidimensional phenomenon and 
cannot be fully understood without including a gender 
perspective. Women across the EU are at a higher risk of poverty, 
primarily due to gender inequalities in the labour market 
experienced during the life course. EIGE’s report explores the 
progress between 2007 and 2014 in alleviating poverty in the 
European Union. The intersectional perspective of the report reveals the numerous facets 
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EIGE helpt de EU en de afzonderlijke lidstaten zich 
aan hun engagement te houden door verslagen op 
te stellen die inzicht geven in de ontwikkelingen en 
aanbevelingen bevatten voor een beter geïnfor-
meerde beleidsvorming.

In de verslagen van EIGE worden de verschillende 
aandachtsgebieden van het actieprogramma van 
Peking onder de loep genomen, zoals verzocht 
door de voorzitterschappen van de Raad van de Eu-
ropese Unie. Er zijn twaalf kritieke aandachtspunten 
voor het actieprogramma van Peking. De database 
genderstatistieken van EIGE bevat statistische infor-
matie over al deze punten.

Opwaardering van vaardigheden 
van vrouwen en mannen die zijn 
aangewezen op precaire arbeid 
in de EU

De mondialisering en de technologische vooruit-
gang hebben belangrijke veranderingen op de ar-
beidsmarkt teweeggebracht. De complexiteit van 
banen neemt in alle sectoren en beroepen toe; dit 
geldt ook voor laaggeschoolde banen. In de onder-
zoeksnota van EIGE wordt gekeken naar de moge-
lijkheden tot de opwaardering van vaardigheden 
onder vrouwen en mannen in de EU. De onderzoek-
snota belicht belangrijke verschillen tussen laagge-
schoolde vrouwen en mannen wat betreft hun in-
zetbaarheid, hun positie op de arbeidsmarkt en hun 
toegang tot arbeidsgerelateerde opleiding.

Armoede, gender en elkaar krui-
sende ongelijkheden

Armoede is een complex en multidimensionaal 
verschijnsel en kan niet volledig worden begrepen 
zonder ook te kijken naar het genderperspectief. 
Vrouwen in de EU lopen een verhoogd risico op 
armoede, hoofdzakelijk wegens tijdens het leven 
ondervonden nadelen van genderongelijkheden 
op de arbeidsmarkt. In het verslag van EIGE wordt 
gekeken naar de vooruitgang die in de periode 
2007-2014 is geboekt bij de inspanningen om de 
armoede in de Europese Unie te verlichten. De in-
tersectionele benadering van het verslag toont de 
verschillende facetten van armoede en de factoren 
die kwetsbaarheden en verschillen tussen vrouwen 
en mannen verergeren.

Het armoederapport verschaft gegevens over de moeilijkheden 
waarmee alleenstaande ouders te kampen hebben.

Circa één op de vier personen in 
de Europese Unie loopt het risico 
op armoede of sociale uitsluiting. 
Meer dan de helft van deze 
personen is vrouw.
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Een Europa zonder  
gendergerelateerd geweld

Geweld tegen vrouwen is een van de meest wijdver-
breide mensenrechtenschendingen van onze tijd en 
een vorm van discriminatie die leidt of waarschijnlijk 
zal leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel 
of leed of economische schade voor vrouwen. Het 
versterkt genderongelijkheden, ondermijnt de waar-
digheid en integriteit van vrouwen en brengt ernsti-
ge schade toe aan gezinnen, gemeenschappen en 
samenlevingen. 

Ondanks de omvang van het probleem in de EU is 
er nog steeds een gebrek aan informatie over ge-
weld tegen vrouwen. EIGE draagt actief bij tot het 
belangrijke werk van de EU om gendergerelateerd 
geweld te voorkomen en uit de wereld te helpen, 
en wel door te werken aan de verbetering van de 
beschikbaarheid, kwaliteit en vergelijkbaarheid van 
gegevens over geweld tegen vrouwen. Middels on-
derzoeken en de verzameling van informatie steunt 
EIGE de Europese instellingen en deskundigen bij 
het bepalen van de lacunes in de huidige gegevens 
en het vergroten van de algemene kennis en inzich-
ten. De onderzoeken van EIGE belichten ook dat er 
verschillende wetgevingsbenaderingen zijn in de 

lidstaten (wat blijkt uit de uiteenlopende toepassin-
gen van het recht) en diverse manieren van gege-
vensverzameling over geweld tegen vrouwen in de 
afzonderlijke lidstaten.

Genitale verminking bij vrouwen

Genitale verminking bij vrouwen en het leed dat 
slachtoffers hierdoor wordt aangedaan, wordt door 
de EU krachtig veroordeeld. In 2017 zal EIGE de in 
2014 ontwikkelde methode toepassen en een on-
derzoek verrichten dat zal leiden tot een schatting 
van het aantal meisjes met besnijdenisrisico in zes 
EU-landen: België, Griekenland, Frankrijk, Italië, Cy-
prus en Malta. De resultaten van het onderzoek zul-
len de lidstaten voorzien van belangrijke informatie 
om genitale verminking bij vrouwen te voorkomen 
en meisjes en vrouwen hiertegen te beschermen.

Eén op de drie vrouwen in de 
EU is in aanraking geweest met 
fysiek of seksueel geweld, of 
beide, sinds de leeftijd van 15 jaar.

Europa activeren om geweld 
tegen vrouwen te stoppen!

#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM
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Slachtofferrichtlijn

Bij de evaluatie van wetgeving zet EIGE een „gen-
derbril” op en bekijkt zij de wetgeving vanuit een 
genderperspectief. De slachtofferrichtlijn werd door 
de Europese Commissie vastgesteld om alle slacht-
offers van misdrijven in Europa dezelfde toegang tot 
de rechter en tot hulpverlening te bieden. Dankzij de 
grondige analyse, door EIGE, van alle 26 artikelen in 
de richtlijn zullen de lidstaten bij de tenuitvoerleg-
ging van de richtlijn beter in staat zijn rekening te 
houden met de specifieke behoeften van slachtof-
fers van gendergerelateerd geweld. De richtlijn kan 
online worden geraadpleegd.

Geweld tegen vrouwen op de 
voorgrond plaatsen

In 2017 wil EIGE de Europese Commissie onder-
steuning bieden bij de bewustmaking rond de 

schokkende realiteit van geweld tegen vrouwen in 
Europa. EIGE zal zich concentreren op het verstrek-
ken van praktische adviezen aan de lidstaten om 
deze te helpen gendergerelateerd geweld aan te 
pakken en slachtoffers zo goed mogelijk te bescher-
men. Via de website en sociale media zullen er regel-
matige updates worden gegeven.

Communicatiecampagnes —  
16 dagen van activisme

De 16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd 
geweld vormen een campagne die elk jaar loopt van 
25 november (Internationale Dag voor de Uitbanning 
van Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december 
(Internationale Dag van de Mensenrechten). Tijdens 
deze 16 dagen sluit EIGE zich aan bij andere spelers 
op het wereldtoneel om het probleem onder de 
aandacht te brengen aan de hand van evenementen, 
activiteiten en gerichte boodschappen.

Het EIGE-team dat campagne voert tegen geweld tegen vrouwen.
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Mannen en gendergelijkheid

Gaat het debat over  
gendergelijkheid ook  
mannen aan?

Bij beleidsmaatregelen en campagnes voor gen-
dergelijkheid wordt vaak gedacht dat het om „vrou-
wenkwesties” gaat. De realiteit is echter heel anders. 
Mannen worden eveneens sterk beïnvloed door 
genderrollen en ervaringen met ongelijkheden 
in hun dagelijks leven; dit is met name zichtbaar 
op gebieden als onderwijsniveau en levensver-
wachting. Een meer gendergelijke samenleving 
creëren is goed voor iedereen. Daarom is de ac-
tieve betrokkenheid van vrouwen én mannen zo 
belangrijk.

Het thema „Mannen en gendergelijkheid” is geen 
afzonderlijk aandachtsgebied voor EIGE, omdat 
elk aspect van het werk van het Instituut naar 
het genderperspectief wordt gemodelleerd. Dit 
houdt in dat er wordt erkend dat zowel vrouwen 
als mannen worden geconfronteerd met verschil-
lende uitdagingen en kansen die bepalend kun-
nen zijn voor hun toegang tot middelen en de 
mate waarin zij hun potentieel kunnen bereiken.

White Ribbon-campagne

In het kader van zijn bewustmakingsactiviteiten le-
vert EIGE een bijdrage aan de White Ribbon-cam-
pagne — een van de grootste campagnes in de 

1.   Verdiep u in het geweld en de 
dreigingen die vrouwen van man-
nen te verduren krijgen.

2.   Protesteer tegen seksistische taal 
en grappen op werk, op school en 
in familiekring.

3.   Ga na hoe uw eigen gedrag 
misschien aan het probleem 
bijdraagt.

4.   Wees een rolmodel voor jongens. 
Laat zien dat mannelijkheid niet 
betekent dat je anderen moet 
overheersen of domineren.

5.   Vertel uw vrienden en familie over 
de campagne.

6.   Vraag aandacht voor geweld 
tegen vrouwen op werk of op 
school.

Zes stappen die u kunt nemen!
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wereld door mannen — om mensen bewust te 
maken van en een halt toe te roepen aan geweld 
tegen vrouwen en meisjes door mannen. De be-
doeling van de campagne is een licht te werpen 
op de omvang en de ernst van het probleem en 
mannen ertoe aan te zetten aanjager van veran-
dering te worden. Door een wit lint te dragen en 
onder vrienden, collega’s en familieleden over 
het probleem te spreken, laten mannen zien dat 
zij stelling nemen en dat geweld tegen vrouwen 
niet mag worden getolereerd. EIGE heeft politieke 
leiders in heel de EU gevraagd hun politieke wil te 
tonen om de onaanvaardbaarheid van geweld te-
gen vrouwen onder de aandacht te brengen. 

„Ik ben een van de talloze mensen 
die menen dat vrouwen en mannen 
gelijk zijn en dat er in deze wereld 
geen plaats mag zijn voor geweld te-
gen vrouwen. Ik beloof plechtig, door 
het dragen van een wit lintje, nooit 
geweld tegen vrouwen te plegen, te 
tolereren of stilzwijgend te accepter-
en. Verder beloof ik mij ervoor in te 
zetten om geweld tegen vrouwen 
een halt toe te roepen.”

  White Ribbon-gelofte

„Als man ben ik bevoor-
recht. Ik kan vrij zeggen en 
doen wat ik wil zonder voor 
mijn veiligheid te vrezen. Ik 
bestrijd geweld tegen vrou-
wen omdat ik wil dat ook 
mijn dochter in een veilige 
omgeving kan leven.”

Directeur van het Sociaal 
Platform

Doe mee met de White Ribbon-campagne!

Europees Instituut 
voor gendergelijkheid 

www.eige.europa.eu/content/white-ribbon

http://www.eige.europa.eu/content/white-ribbon
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Statistieken over gendergelijkheid

Het verzamelen en evalueren van statistieken 
over gendergelijkheid is een kernaspect van 
het werk van EIGE. Deze statistieken bieden een 
completer, nauwkeuriger beeld van het leven in 
Europa vanuit het perspectief van vrouwen en 
mannen. Zij laten de bestaande lacunes zien, 
maar volgen ook de vooruitgang die wordt 
geboekt. Door gegevens te verzamelen en te 
werken aan een overzicht van gendergelijkheid 
op EU- en lidstaatniveau, is EIGE uitgegroeid tot 
een betrouwbare, centrale informatiebron voor 
beleidsmakers en deskundigen.

Hoe kunnen we gendergelijkheid 
meten?

Het inzichtelijk maken van de omvang van 
genderongelijkheid in Europa is een ingewik-
keld proces. Om het proces te vergemakke-
lijken, heeft EIGE een uniek meetinstrument 

ontwikkeld: de gendergelijkheidsindex. De 
index overstijgt traditionele statistiekvelden, 
zoals economie en gezondheid, en splitst de 
informatie uit om de realiteit van vrouwen en 
mannen weer te geven. De gendergelijkheids-
index meet de kloof tussen vrouwen en man-
nen (de genderkloof) en berekent een score; 
1 staat voor totale ongelijkheid en 100 voor 
volledige gelijkheid. De resultaten maken een 
duidelijke en betekenisvolle vergelijking tus-
sen vrouwen en mannen in alle EU-lidstaten 
mogelijk.

De gendergelijkheidsindex van EIGE bestaat 
uit zes kerndomeinen: werk, geld, kennis, tijd, 
macht en gezondheid. Er zijn ook twee satel-
lietdomeinen: intersectionele ongelijkheden 
en geweld tegen vrouwen. Al deze gebieden 
zijn nauw verbonden met de beleidsprioritei-
ten van de EU. De index laat een grote kloof 
zien bij de verdeling van de tijd die wordt be-
steed aan de zorg voor kinderen en huishou-
delijke activiteiten tussen vrouwen en mannen 
en bij de vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen in zeggenschap en besluitvorming.

De gendergelijkheidsindex, gelanceerd in 2013, 
wees uit dat de EU in het algemeen slechts de 
helft van de weg naar gendergelijkheid had af-
gelegd. In 2015 presenteerde EIGE de tweede 

G E N D E R S TAT I S T I E K E N T O N E N G E N D E R O N G E L I J K H E D E N
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editie van de index, die voor het eerst een ver-
gelijking in de tijd mogelijk maakte door scores 
te geven voor 2005, 2010 en 2012.

Gendergelijkheid in Europa en 
daarbuiten bevorderen

In 2016 werd Servië het eerste niet-EU-land dat 
de methode van EIGE toepast om een eigen 
gendergelijkheidsindex op te stellen. Servië 
heeft nu een analyse-instrument dat zeer nut-
tig is op nationaal niveau, omdat het vorderin-
gen en lacunes toont, en het is nuttig in het 
kader van het EU-toetredingsproces doordat 
het Servië in staat stelt tot benchmarks met 
andere EU-lidstaten over te gaan.

Database genderstatistieken:  
het onzichtbare zichtbaar maken

De database genderstatistieken van EIGE is het 
knooppunt voor alle statistische informatie over 
gendergeljkheid. Door het bijeenbrengen van 
deze informatie in één gebruikersvriendelijk instru-
ment, de database van EIGE, is het mogelijk verder 
te kijken dan de cijfers en belangrijke tendensen 
te ontdekken, vorderingen te volgen en genderge-
lijkheid aan te tonen. Gebruikers kunnen zoekac-
ties verrichten aan de hand van sleutelwoorden of 
in de database navigeren via boomstructuren. 
De database is ook interactief en biedt de mo-
gelijkheid om eigen datavisualisaties te creëren 
of gegevens voor eigen gebruik te exporteren.

Domeinen en subdomeinen van het conceptuele kader van de gendergelijkheidsindex.

Gendergelijk-
heidsindex

Werk
 � Participatie
 � Segregatie

 � Arbeidskwaliteit

Tijd
 � Economische  
activiteiten

 � Zorgactiviteiten
 � Sociale activiteiten

Kennis
 � Onderwijsniveau

 � Segregatie
 � Een leven lang  
leren

Macht
 � Politiek
 � Sociaal

 � Economisch

Geld
 � Financiële middelen
 � Economische situatie

Gezondheid
 � Status
 � Gedrag

 � Toegang

Elkaar 
kruisende 

ongelijkheden

Geweld
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Voor wie is dit alles bedoeld?

Het goede nieuws is dat zowel de genderge-
lijkheidsindex als de database genderstatistie-
ken van EIGE door iedereen online kan wor-
den geraadpleegd.

De informatiebronnen van EIGE zijn gemakke-
lijk te doorzoeken, zowel voor ervaren statistici 
als voor wie slechts enkele feiten op het ge-
bied van gendergelijkheid will controleren. Wij 
nodigen u uit om een kijkje te nemen!

Database genderstatistieken van EIGE
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Integratie van het  
genderperspectief bij 
besluitvorming

Niet zeker of gendergelijkheid uw werkterrein aan-
belangt? De waarheid is dat genderongelijkheden 
op alle terreinen van de samenleving aanwezig zijn 
en ons leven op vele verschillende manieren beïn-
vloeden. Dit betekent dat we de ongelijkheden op 
vele verschillende beleidsterreinen moeten aanpak-
ken om deze problemen op te lossen. Deze aanpak 

staat bekend als „gendermainstreaming” en houdt 
in dat de behoeften en zorgen van zowel vrouwen 
als mannen in alle aspecten van de beleidsvorming 
worden geïntegreerd.

Gendermainstreaming begrijpen is nog nooit zo 
eenvoudig geweest. Het onlineplatform gender-
mainstreaming van EIGE biedt een uitgebreide reeks 
informatiebronnen voor het vaststellen en aanpak-
ken van genderongelijkheden op alle terreinen van 
de samenleving, zoals:

• informatie over vele verschillende beleidsterreinen 
waarbij bestaande genderongelijkheden op elk ter-
rein en bijzonderheden over huidige doelstellingen 
en prioriteiten op EU- en internationaal niveau wor-
den gepresenteerd;

• methoden en instrumenten die praktische ad-
viezen aanreiken over de manier waarop het 
genderperspectief in elke fase van de beleids-/
programmacyclus kan worden geïntegreerd, van 
genderbudgettering tot genderdoorlichting;

• landspecifieke informatie over elk van de 28 EU-lid-
staten, met een uiteenzetting van hun vorderingen 
op het gebied van gendermainstreaming;

• goede praktijken die praktische voorbeelden laten 
zien van manieren waarop gendergelijkheid op di-
verse gebieden kan worden vergroot.

Wat is gendermainstreaming?

BANK BANK BANK

Platform gendermainstreaming

Wat heeft gendergelijkheid van doen met…

landbouw?
sport?

energie? vervoer?

Europees Instituut 
voor gendergelijkheid 
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Het platform is hoofdzakelijk opgezet voor beleidsma-
kers, die de online-informatiebronnen kunnen raad-
plegen om een genderbewuste benadering in hun 
beleidsveld te integreren. Het biedt echter een inte-
ressant inzicht in gendergelijkheid in diverse sectoren 
van de samenleving, van visserij tot vervoer en cultuur. 
Nuttig leesvoer voor ons allemaal!

GEAR

Om de gendergelijkheid in onderzoek en innovatie te 
verbeteren, hebben de Europese Commissie en het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid een nieuwe 

onlinetool ontwikkeld: Gender Equality in Academic 
and Research Organisation — GEAR (gendergelijkheid 
in academische en onderzoeksorganisaties). De tool 
maakt deel uit van een breder EIGE-programma voor 
gendermainstreaming en bevat informatie en richt-
snoeren voor onderzoeksinstellingen die de gender-
balans in deze sector willen vergroten.

Economische voordelen van 
gendergelijkheid

Door zich te richten op de sociale en economische 
voordelen van gendergelijkheid, levert EIGE het be-
wijs dat het versterken van de economische positie 
van vrouwen duurzame groei zou bevorderen en 
economische voordelen zou opleveren voor de hele 
samenleving.

Het onderzoek van EIGE naar de economische voor-
delen van gendergelijkheid in de Europese Unie 
heeft betrekking op alle 28 EU-lidstaten en bouwt 
voort op eerder onderzoek om een gedegen theo-
retisch kader en een empirisch model op te stellen 
voor het meten van de economische voordelen van 
gendergelijkheid in de EU.
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EIGE zal de potentiële macro-economische effecten 
van op gendergelijkheid gebaseerd beleid op de 
gebieden onderwijs, wetenschap, technologie, en-
gineering en wiskunde (STEM); toekomstige banen; 
arbeidsmarktparticipatie; loonverschillen en tijdsbe-
steding en vruchtbaarheid beoordelen.

Controleer de website van EIGE in 2017 voor de 
verwachte resultaten die zullen aantonen dat 
genderongelijkheden op gebieden zoals on-
derwijs, arbeidsmarkt, economische en politieke 

besluitvorming en de verdeling van onbetaalde 
zorgtaken, moeten worden bestreden om de doel-
stellingen van de Europa 2020-strategie voor slim-
me, duurzame en inclusieve groei te verwezenlijken.

Budgetteren vanuit een 
genderbenadering

Genderbudgettering is een strategie om gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen tot stand te brengen 
door zich te concentreren op openbare middelen. 

Op EIGE’s platform voor gendermainstreaming worden de genderongelijkheden op diverse beleidsterreinen belicht.

G
en

d
er

 e
n

 e
n

er
G

ie
G

en
d

er
 in

 ju
st

it
ie

G
en

d
er

 e
n

 je
u

G
d

G
en

d
er

 in
 h

et
 G

ez
o

n
d

h
ei

d
sw

ez
en



Europees Instituut voor gendergelijkheid — EIGE in het kort 201716

Genderbudgettering kan helpen bij het plannen 
en uitvoeren van begrotingen die rekening houden 
met de uiteenlopende behoeften van vrouwen en 
mannen, van meisjes en jongens. Er worden maat-
regelen gepland en middelen gereserveerd om aan 
deze behoeften te voldoen en daarbij gaat speciale 
aandacht uit naar de manier waarop ontvangsten en 
uitgaven van een administratie uiteenlopende ge-
volgen voor vrouwen en mannen kunnen hebben 
en hun sociaaleconomische status en kansen kun-
nen beïnvloeden.

In het kader van de verwachte activiteiten op het 
gebied van genderbudgettering zal EIGE initiatieven 
en goede praktijken in de EU-lidstaten op het ge-
bied van genderbudgettering in kaart brengen en in 
2017-2018 een onlinetool voor genderbudgettering 
ontwikkelen.

De tool zal beschikbaar zijn op het platform voor 
gendermainstreaming van EIGE, een onlinecollectie 
van kennis en informatiebronnen die praktische me-
thoden aanreikt voor gendermainstreaming, zoals 
genderbudgettering.

In het kader van het 
onderzoek van EIGE naar 
de economische voordelen 
van gendergelijkheid in 
de Europese Unie (Study 
on the Economic Benefits 
of Gender Equality in the 
European Union) worden 
voor het beleid relevante 
onderzoeksbevindingen 
over de bijdrage van 
gendergelijkheid aan 
een model voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei 
in de EU in kaart gebracht 
en geconsolideerd. Het 
onderzoek zal de empirische 
bewijsbasis verder vergroten 
rond de cumulatieve 
economische opbrengsten 
van gendergelijkheidsbeleid 
en de algemene impact 
van meer gendergelijkheid 
op de duurzaamheid van 
het maatschappelijke en 
economische model van de EU.
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Het resource- en documentatiecentrum 
van EIGE

Het resource- en documentatiecentrum (RDC) van 
EIGE biedt snel en gemakkelijk toegang tot meer 
dan 500 000 informatiebronnen over genderge-
lijkheid in de EU-28: studies, artikelen, boeken, be-
leidsdocumenten, grijze literatuur, gespecialiseerde 
databases en nog veel meer.

Ontdek de bibliotheek van EIGE (http://eige.europa.
eu/rdc) vanuit uw locatie en doorzoek de gender-
collecties van de belangrijkste Europese bibliothe-
ken! Onze onlinebibliotheek biedt toegang tot in-
formatiebronnen in alle officiële talen van de EU en 
wordt voortdurend aangevuld.

Wilt u toegang tot de gespecialiseerde gendercol-
lectie van EIGE?
• Kom ons bezoeken! Wij hebben een open studie-
ruimte waar groepsleden elkaar kunnen ontmoeten, 
met elkaar in gesprek kunnen gaan en zich kunnen 
buigen over gendergelijkheidskwesties.
• Voor meer gedetailleerde informatie of uitgebreid 
onderzoek kunt u ook terecht in de gespecialiseer-
de bibliotheek van EIGE in Vilnius, Litouwen. Maak 
hiervoor een afspraak door een e-mail te sturen naar 
rdc@eige.europa.eu.

EuroGender
Het onlinenetwerk EuroGender van EIGE is de plek 
bij uitstek voor alle informatie-uitwisselingen over 
gendergelijkheid! De leden van EuroGender krijgen 
inzicht in de werkzaamheden van EIGE en krijgen 
regelmatig de kans om een bijdrage te leveren en 
betrokken te worden via onlinediscussies over ver-
schillende thema’s. Zij worden ook goed geïnfor-
meerd over komende evenementen of conferenties 
rond gendergelijkheid.

Woordenlijst en thesaurus 
gendergelijkheid 
Weet u wat het verschil is tussen „genderbalans” 
en „genderpariteit”? Waarom de betekenis niet 
controleren in de nieuwe online raadpleegbare 
woordenlijst en thesaurus van EIGE! Deze maakt 
het voor iedereen in de EU en daarbuiten mogelijk 
om begrippen die verband houden met genderge-
lijkheid op dezelfde manier te begrijpen. Daarmee 
wordt een eerste stap gezet om de verwarring rond 
sleutelbegrippen weg te nemen. De onlinetool zal 
ook bijdragen tot een meer genderbewuste taal en 
tegenwicht bieden aan termen die genderstereoty-
pen versterken en genderverschillen negeren. Raad-
pleeg de woordenlijst en thesaurus gendergelijk-
heid (Engelse versie) hier: http://eige.europa.eu/rdc 
en kijk uit naar de vertalingen in de EU-talen en naar 
een toolkit voor genderbewust schrijven!

De online raadpleegbare 
woordenlijst en thesaurus 
gendergelijkheid van EIGE telt 
meer dan 400 nauwkeurige, 
actuele en genderbewuste 
definities.
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Praat met ons

Gendergelijkheid is voor iedereen. Daarom vindt EIGE het altijd leuk om nieuws te delen en een breder 
publiek te bereiken. Volg alle activiteiten van EIGE online via onze website en socialemediakanalen.
Al onze publicaties zijn beschikbaar via de website van het Instituut, in het resource- en documen-
tatiecentrum en in de EU Bookshop.
Op de begane grond van ons kantoor op Vilniaus Gatve 10 in Vilnius bevindt zich tevens de ingang van 
het resource- en documentatiecentrum. Het centrum is open van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 
13.00 uur en van 13.30 tot 18.00 uur. Stuur voor meer informatie een e-mail naar: rdc.info@eige.europa.eu.
Als u onderzoek wilt doen of gespecialiseerde informatie nodig hebt, bent u van harte welkom in onze 
gespecialiseerde bibliotheek op de vierde verdieping. Maak hiervoor een afspraak via rdc.info@eige.eu-
ropa.eu.

Abonneer u op de nieuwsbrief van EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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Het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is een autonoom orgaan van de Europese Unie, 
opgericht met als doel gendergelijkheid te bevorderen. Het Instituut doet dit onder meer door een 
genderdimensie te geven aan het hele beleid van de Unie en het daaruit voortvloeiende nationale 
beleid, door bij te dragen aan de bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, en door de 
burgers van de Unie bewuster te maken van gendergelijkheid.
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