
Database genderstatistieken 
van EIGE: feitenmateriaal voor 
besluitvorming

Database genderstatistieken

Door nauwkeurige, naar geslacht uitgesplitste en genderge-
voelige gegevens kunnen we de invloed van beleid beter vol-
gen en erachter komen op welke gebieden meer moet wor-
den ondernomen om de genderkloof te dichten.

De database genderstatistieken geeft een nauwkeurig beeld 
van de verschillen tussen vrouwen en mannen op alle terrei-
nen van het leven, en maakt het mogelijk om de vooruitgang 
op het gebied van gendergelijkheid binnen al het beleid van 
de Europese Unie (EU) bij te houden.

Wij raden u aan de database toe te voegen aan uw favorieten, 
en wel om de volgende redenen:

 Centrale bron
De database vormt één centrale bron voor genderstatistieken 
op het niveau van de EU en de lidstaten. Ook bevat de databa-
se beschikbare gegevens uit andere Europese landen.

 Gemakkelijk toegankelijk
De database is nuttig voor zowel deskundigen als leken, door-
dat zij snel en gemakkelijk de originele gegevens kunnen op-
zoeken en de tabellen en figuren kunnen exporteren voor 
verdere analyse. Ook kan de gebruiker op de website verschil-
lende soorten figuren maken en personaliseren, zoals staafdi-
agrammen en tijdreeksen.

 Actueel
De database biedt toegang tot de meest recente beschikbare 
gegevens, die niet alleen zijn uitgesplitst naar geslacht, maar 
ook de situatie van vrouwen en mannen in de samenleving 
laten zien.

Data Talks!
Genderstatistieken vertellen interessante verhalen.

Wanneer we belangrijke datasets publiceren, vertellen wij deze 
verhalen in korte, begrijpelijke statistische overzichten, waarin 
de meest recente trends in de EU-lidstaten worden weergege-
ven. Ook kunnen hierin de verschillen tussen de EU-lidstaten 
en de andere Europese landen worden uitgelicht.

Bekijk hier alle Data Talks!

De database wordt door de EU-instellingen gebruikt om de 
voortgang op het gebied van gendergelijkheid bij te houden, 
ze wordt in wetenschappelijk onderzoek aangehaald en vormt 
een betrouwbare bron voor journalisten uit de hele EU.

Hier volgen enkele opmerkingen van gebruikers van de data-
base genderstatistieken van EIGE:

“Ik vind de functies gebruiksvriendelijk en behoorlijk analy-
tisch.” Heidrun, onderzoeker (AT)

“We kunnen het niet over gendergelijkheid hebben als we de 
cijfers niet kennen. De database komt goed van pas bij mijn 
werk.” Nataša, journalist (SI)

“Bij statistieken gaat het om harde feiten, maar wanneer die 
feiten worden gebruikt om gendergelijkheid te bevorderen en 
het leven van burgers te verbeteren, worden ze een onmis-
baar hulpmiddel.” Anna, statisticus (Europese Commissie)

De database genderstatistieken van 
EIGE citeren
Wij zijn zeer verheugd dat u onze database voor uw werk ge-
bruikt. Wanneer u een gegevenstabel/-visualisatie uit de data-
base van EIGE exporteert, stellen wij het op prijs wanneer u er 
als volgt naar verwijst:

“Database genderstatistieken van EIGE: Titel van de 
dataset [hyperlink naar de originele bron]
Geraadpleegd op dd/mm/jjjj”

Wilt u in contact komen met de 
EIGE-deskundigen die aan het 
databaseproject werken?
Meld u aan voor het speciale virtuele platform voor online-
overleg en –samenwerking met EIGE — EuroGender!

Schrijf u hier in!

Europees Instituut
voor gendergelijkheid

Neem contact met ons op! Werkt u aan een beleidsdocument, wetenschappelijk paper of persartikel en kunt u de 
gegevens die u nodig hebt niet vinden? Stuur ons dan uw vraag via: EIGE.SEC@eige.europa.eu

mailto:EIGE.SEC@eige.europa.eu
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De database van EIGE biedt een unieke selectie van meer dan 
2 000 gendergevoelige indicatoren en bijbehorende, naar ge-
slacht uitgesplitste gegevens — een waardevolle bron voor 
iedereen die wil bijdragen aan gendergelijkheid.

1. Beleid en strategieën van de EU
 ¾ Strategisch engagement voor gendergelijkheid 

2016‑2019 (1)

(1) In 2021 zal EIGE het toegangspunt met de strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 van de EU updaten zodra een definitief kader voor 
toezicht is goedgekeurd.

 ¾ Europese pijler van sociale rechten
 ¾ Europa 2020‑strategie
 ¾ Barcelona‑strategie

Op onze website vindt u meer informatie over 
beleid en strategieën van de EU.

 Gegevens worden bijgewerkt zodra ze 
beschikbaar zijn.

De database vormt een afspiegeling van de politieke prioritei-
ten van de EU op het gebied van gendergelijkheid en laat zien 
in hoeverre gendergelijkheid is gerealiseerd in de EU-lidstaten 
en daarbuiten. De database dient tevens ter ondersteuning 
van het beleid en de maatregelen van de Europese Commis-
sie op het gebied van gendergelijkheid en helpt om op alle 
terreinen van het leven bij te houden in hoeverre er sprake is 
van gelijkheid van vrouwen en mannen.

2. Thematische gebieden
 ¾ Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
 ¾ Onderzoek, wetenschap, digitale maatschappij

 ¾ Onderwijs, opleiding en vaardigheden
 ¾ Demografie en migratie
 ¾ Vruchtbaarheid en reproductieve rechten
 ¾ Gezondheid en sterftecijfers
 ¾ Levensomstandigheden
 ¾ Tijdsbesteding
 ¾ Publieke opinie

Op onze website vindt u meer informatie over thematische 
gebieden.

 Gegevens worden bijgewerkt zodra ze beschikbaar zijn.

In december 1995 heeft de Europese Raad bekrachtigd dat 
de EU de verklaring en het actieprogramma van Peking 
voor gelijke rechten, ontwikkeling en vrede (BPfA) on-
derschrijft en heeft hij zijn voornemen geuit om de uitvoering 
ervan jaarlijks te evalueren. Mede door de database van EIGE 
kan worden bijgehouden in hoeverre vrouwen meer zeggen-
schap hebben gekregen op de cruciale aandachtsgebieden 
van de BPfA.

3. Actieprogramma van Peking
 ¾ Vrouwen en armoede (A)
 ¾ Onderwijs en opleiding van vrouwen (B)
 ¾ Vrouwen en gezondheid (C)
 ¾ Vrouwen in machtsposities en besluitvorming (G)

 ¾ Institutionele mechanismen voor de positieverbetering 
van vrouwen (H)

 ¾ Mensenrechten van vrouwen (I)
 ¾ Vrouwen en de media (J)
 ¾ Vrouwen en het milieu (K)
 ¾ Meisjes (L)
 ¾ Geweld tegen vrouwen (D)
 ¾ Vrouwen en gewapende conflicten (E)
 ¾ Vrouwen en de economie (F)

Op onze website vindt u meer informatie over het actiepro-
gramma van Peking.

 Gegevens worden bijgewerkt zodra ze beschikbaar zijn.

De boomstructuur van de database genderstatistieken is van toegevoegde waarde. Deze is erg handig voor beleidsmakers, 
maar ook voor degenen die hen ondersteunen met de nodige statistieken.

Blader door genderstatistieken met behulp van deze zes beginpunten

De database genderstatistieken is een uitgebreid 
kenniscentrum voor genderstatistieken en informatie 
over diverse aspecten van (on)gelijkheid van vrouwen 
en mannen

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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De door EIGE ontwikkelde gendergelijkheidsindex meet hoe-
ver de EU en haar lidstaten nog verwijderd zijn van genderge-
lijkheid (of hoe dichtbij zij al zijn).

In de database genderstatistieken van EIGE worden alle gege-
vens onderverdeeld in zes kerndomeinen (werk, geld, kennis, 
tijd, macht en gezondheid) en twee aanvullende domeinen 
(intersectionaliteit en geweld).

4. Gendergelijkheidsindex
 ¾ Scores gendergelijkheidsindex
 ¾ Indicatoren aan de hand waarvan de index 

wordt berekend
 ¾ Intersectionaliteit in de index
 ¾ Satellietdomein geweld

Meer informatie over de gendergelijkheidsindex vindt u op 
onze website!

 Sinds 2019 worden de gegevens ieder jaar bijgewerkt.

EIGE verzamelt gegevens over het percentage vrouwen en 
mannen in belangrijke besluitvormingsfuncties op verschillen-
de beleidsterreinen.
De database bevat informatie die kan worden gebruikt om de 
voortgang bij te houden op het gebied van gendergelijkheid 
in de besluitvorming. Er worden gegevens over besluitvor-
ming verzameld voor:
 y de EU-lidstaten;
 y vijf kandidaat-lidstaten van de EU: Montenegro, Noord-

Macedonië, Albanië, Servië en Turkije;
 y twee potentiële kandidaat-lidstaten: Bosnië en Herzegovina 

en Kosovo*;
 y drie EER-landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

* Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo 
onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de 
VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof 
over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

5. Vrouwen en mannen in besluitvormingsposities
 ¾ Politiek
 ¾ Overheid
 ¾ Justitieel apparaat
 ¾ Bedrijfsleven en financiën
 ¾ Sociale partners en ngo’s
 ¾ Milieu en klimaatverandering
 ¾ Media
 ¾ Onderwijs, wetenschap, onderzoek
 ¾ Sport

Op onze website vindt u meer informatie over vrouwen en 
mannen in besluitvormingsposities.

  De gegevens over politiek worden ieder kwartaal bijgewerkt; 
de gegevens over bedrijfsleven en financiën tweemaal per jaar.

De database genderstatistieken bevat gegevens over gender-
gerelateerd geweld die zijn vergaard uit administratieve gege-
vensbronnen en enquêtes.
De database biedt toegang tot bestaande statistische ge-
gevens over gendergerelateerd geweld om instellingen en 
deskundigen te ondersteunen bij het voorkomen en bestrij-
den van gendergerelateerd geweld in de Europese Unie en 
daarbuiten.

6. Gendergerelateerd geweld
 ¾ Lichamelijk geweld
 ¾ Seksueel geweld

 ¾ Psychologisch geweld
 ¾ Huiselijk geweld
 ¾ Vrouwelijke genitale verminking
 ¾ Mensenhandel
 ¾ Houdingen en opvattingen
 ¾ Ondersteunende diensten
 ¾ Statistische capaciteit en beschikbaarheid 

van gegevens
Op onze website vindt u meer informatie over gendergerela-
teerd geweld.

 Gegevens worden bijgewerkt zodra ze beschikbaar zijn.

De boomstructuur van de database genderstatistieken is van toegevoegde waarde. Deze is erg handig voor beleidsmakers, 
maar ook voor degenen die hen ondersteunen met de nodige statistieken.

Blader door genderstatistieken met behulp van deze zes beginpunten

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
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Europees Instituut voor gendergelijkheid

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is het kenniscentrum 
van de EU voor gendergelijkheid. EIGE ondersteunt beleidsmakers en 
alle relevante instellingen bij hun inspanningen om de gelijkheid van 
mannen en vrouwen tot werkelijkheid te maken voor alle Europeanen, 
door hen te voorzien van specifieke deskundigheid en vergelijkbare en 
betrouwbare gegevens op het gebied van gendergelijkheid in Europa.
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Zoeken in de database
Gebruikers kunnen in de database navigeren met behulp van 
vastgelegde beginpunten die betrekking hebben op genderge-
relateerde onderwerpen, of gegevens opvragen door te zoeken 
op een trefwoord.
De optie om te navigeren is bedoeld voor gebruikers die 
een categorie statistische indicatoren willen verkennen (bv. 
thematische gebieden of specifieke thema’s, zoals besluit-
vorming). Deze optie is gebruiksvriendelijk en dient ertoe de 
beschikbare gegevens op gestructureerde wijze te presen-
teren. De navigatiestructuur is ingedeeld aan de hand 
van beginpunten. De beginpunten en de boomstructuur 
worden regelmatig aangepast aan de behoeften van de ge-
bruikers.
De optie zoeken op trefwoord is vooral geschikt voor gebrui-
kers die op zoek zijn naar specifieke datasets of aandachtsge-
bieden, maar niet zeker weten waar deze te vinden zijn binnen 
de vastgelegde structuren.

Hebt u gegevens? 
Dit zijn de kwaliteitscriteria
EIGE hanteert het kader voor kwaliteitsbeoordeling en -borging 
van het Europees statistisch systeem om de kwaliteit van gege-
vens te evalueren.
De kwaliteit van gegevens wordt beoordeeld aan de hand van 
de beginselen voor kwaliteitsbeoordeling uit de praktijkcode 
Europese statistieken.

Verschillende gegevensvisualisaties 
verkennen
In de database genderstatistieken van EIGE worden statistische 
gegevens op drie verschillende manieren weergegeven:

EU-heatmap
Gegevens worden weergegeven met behulp van heat-
maps en symboolkaarten.

De EU-heatmap is een interactieve kaart. De landen worden 
op de kaart voor iedere geselecteerde indicator met verschil-
lende kleurintensiteit weergegeven: hoe hoger de waarde van 
de indicator, des te lager de kleurintensiteit op de kaart.

Verticaal of horizontaal staafdiagram
 Gegevens voor vrouwen en mannen per land en 
voor de EU, telkens voor één jaar.

In een staafdiagram worden gegevens weergegeven met be-
hulp van staven waarvan de lengte overeenkomt met de ge-
gevenswaarden. Bij horizontale staafdiagrammen worden de 
gegevenswaarden op de horizontale as weergegeven en de 
landen op de verticale. Bij verticale staafdiagrammen worden 
alle beschikbare landen op de horizontale as weergegeven en 
de gegevenswaarden op de verticale.

Lijngrafiek
Vergelijking van gegevens over een bepaalde periode, 
ten opzichte van andere landen of het EU-gemiddelde.

Een lijngrafiek is een grafische weergave van gegevens in de 
vorm van een reeks lijnen. Elke lijn staat voor een land en heeft 
een andere kleur. Op deze manier kunnen gegevens voor één 
land, voor meerdere landen of voor landen ten opzichte van het 
EU-gemiddelde worden getoond. Alle jaren waarvoor gegevens 
beschikbaar zijn, worden op de horizontale as weergegeven en 
de gegevenswaarden op de verticale.

Gegevenstabel
Weergave van de beschikbare gegevens in een tabel.

Gegevens kunnen ook in een eenvoudige tabel worden gevisu-
aliseerd. In een tabel kunt u de gegevens filteren op jaar, land 
en geslacht. Voor indicatoren waarbij geen volledige vergelij-
king tussen verschillende landen mogelijk is, zoals gegevens 
over gendergerelateerd geweld, is de gegevenstabel de enige 
beschikbare visualisatie.

Tabellen en grafieken downloaden
Exporteren
Alle tabellen, grafieken en kaarten kunnen in verschillen-
de formaten worden geëxporteerd met behulp van de 
knop “Exporteren”.

U kunt gegevenstabellen en visualisaties in meerdere forma-
ten exporteren. Alle visualisaties (EU-heatmap, staafdiagram, 
lijngrafiek) kunnen worden geëxporteerd en gedownload als 
PNG- of JPG-bestand.
Gegevenstabellen kunnen worden geëxporteerd en gedown-
load als CSV-, XLS-, XML- en JSON-bestand. Grafieken en 
kaarten kunnen worden opgeslagen als JPG-, PNG- en IF-
FRAME-bestand.

http://eige.europa.eu/
http://facebook.com/eige.europa.eu
http://twitter.com/eurogender
http://youtube.com/user/eurogender
https://www.linkedin.com/company/eige
mailto:eige.sec%40eige.europa.eu?subject=
https://eurogender.eige.europa.eu
https://ec.europa.eu/eurostat/web/ess
https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-statistics-code-of-practice
https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-statistics-code-of-practice
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