Europees Instituut
voor gendergelijkheid

Gendermainstreaming

Genderbewust budgetteren:
Stapsgewijze toolkit
Handleiding voor gendermainstreaming
in de EU‑fondsen

Dankwoord
Deze toolkit is tot stand gekomen in het kader van
de werkzaamheden van het Europees Instituut voor
gendergelijkheid (EIGE) op het gebied van genderbewust
budgetteren. Het vormt een integraal onderdeel van
het Gendermainstreaming Platform van EIGE.
De auteurs van deze toolkit zijn: Elisabeth Klatzer en
Angela O’Hagan (onafhankelijke experts), Catharina
Schmitz en Emma Wretblad (NIRAS Sweden AB) en
Ursula Mollay, Ambre Maucorps, Arndt Münch en
Daniella Fessl (ÖIR GmbH).
Bij de samenstelling is ook gebruikgemaakt van
verschillende raadplegingen die zijn gehouden in
het kader van de projecten van EIGE betreffende
genderbewust budgetteren. EIGE wil graag
iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan de
overlegbijeenkomsten die op 21 november 2018 en

28 maart 2019 in Vilnius werden gehouden voor hun
inzichten en deskundige visie, die een belangrijke
bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek.
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Jeroen
Decuyper Aerts (Belgisch Instituut voor de gelijkheid
van vrouwen en mannen, en lid van het Expert Forum
van EIGE in België) voor zijn intellectuele bijdragen
en ondersteuning gedurende de uitvoering van de
bovengenoemde projecten. EIGE wil ook graag Renate
Wielpütz (onafhankelijk deskundige) bedanken voor
haar kwaliteitsadvies en waardevolle steun.
Het gendermainstreaming-team van EIGE (Barbara
Limanowska, Helena Morais Maceira, Elena Anchevska,
Sarah Robinson, Kim Van Aken en Nicole Jansen) heeft
de voorbereiding van deze publicatie gecoördineerd
en de kwaliteit ervan gewaarborgd.

Europees Instituut voor gendergelijkheid, EIGE
Het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
is het Europese kenniscentrum voor gendergelijkheid.
EIGE ondersteunt beleidsmakers en alle relevante
instellingen in hun inspanningen om gelijkheid tussen
vrouwen en mannen te verwezenlijken voor alle
Europeanen. Het voorziet hen hiervoor van specifieke
expertise en vergelijkbare en betrouwbare gegevens
over gendergelijkheid in Europa.
Europees Instituut voor gendergelijkheid, EIGE
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITOUWEN

Tel. +370 52157444
E‑mail: eige.sec@eige.europa.eu
http://www.eige.europa.eu
http://twitter.com/eurogender
http://www.facebook.com/eige.europa.eu
http://www.youtube.com/eurogender
http://eurogender.eige.europa.eu
https://www.linkedin.com/company/eige/

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2022
Print

ISBN 978-92-9482-983-2

doi:10.2839/139563

MH-01-22-000-NL-C

PDF

ISBN 978-92-9482-959-7

doi:10.2839/508590

MH-01-22-000-NL-N

© Europees Instituut voor gendergelijkheid, EIGE, 2022
Omslagfoto: © Marian Weyo/Shutterstock.com, pictogram hand: © Leone_V/Shutterstock.com,
pictogram gloeilamp: © Irina Adamovich/Shutterstock.com
Overname met bronvermelding toegestaan.
Hergebruik is toegestaan mits de bron wordt vermeld, de oorspronkelijke betekenis niet wordt verdraaid en EIGE niet
aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade die daardoor zou kunnen worden veroorzaakt. Het hergebruiksbeleid
van EIGE is gebaseerd op het besluit van de Commissie van 12 december 2011 betreffende het hergebruik van
documenten van de Commissie (2011/833/EU).

Dit document is opgesteld door het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) om de toepassing van het beginsel van gendergelijkheid via
genderbewust begroten, een van de tools voor gendermainstreaming, mogelijk te maken. Het bevat aanbevelingen en goede praktijken en is niet juridisch
bindend voor EU- of nationale entiteiten die betrokken zijn bij de uitvoering van de EU-fondsen. Wanneer naar de bestaande wetgeving of naar voorstellen
voor rechtshandelingen wordt verwezen, vormt dit geen juridisch advies ten aanzien van de uitvoering daarvan. Het gebruik van deze toolkit laat de
nationale wetgeving, de interpretatie van het Hof van Justitie en het Gerecht of besluiten van de Commissie onverlet.

Europees Instituut
voor gendergelijkheid

Genderbewust budgetteren:
Stapsgewijze toolkit
Handleiding voor gendermainstreaming
in de EU‑fondsen

Acroniemen

Acroniemen
AMIF

Fonds voor asiel en migratie

BMVI

instrument voor grensbeheer en visa

CCO

Core Common Output Indicator (essentiële gemeenschappelijke
outputindicator)

CCR

Core Common Result Indicator (essentiële gemeenschappelijke
resultaatindicator)

EFMZV

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

EFRO

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

EIGE

Europees Instituut voor gendergelijkheid

Elfpo

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESF+

Europees Sociaal Fonds Plus

ESI-fondsen, ESIF

Europese structuur- en investeringsfondsen

EU

Europese Unie

EU-fondsen
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Overzicht toolkit
Deze stapsgewijze toolkit is bedoeld om beheersautoriteiten in de Europese Unie te helpen bij de
toepassing van hulpmiddelen voor genderbewust
budgetteren bij processen van de fondsen van
de Europese Unie onder gedeeld beheer (hierna
“EU-fondsen” genoemd) (1). De toolkit biedt een

groot aantal hulpmiddelen en besteedt aandacht
aan veelbelovende benaderingen uit verschillende
EU-lidstaten, die laten zien hoe deze hulpmiddelen
in de praktijk kunnen worden gebruikt. De toolkit
bestaat uit vier delen:

Deel 1. Voor wie is deze toolkit bestemd?
In dit deel wordt de voornaamste doelgroep van deze toolkit beschreven.
Deel 2. Wat is genderbewust budgetteren?
Dit deel biedt een inleiding tot genderbewust budgetteren bij het gebruik van de EU-fondsen,
teneinde gebruikers vertrouwd te maken met het kernbegrip “genderbewust budgetteren” en de
achterliggende gedachten.
Deel 3. Waarom is genderbewust budgetteren bij de Europese fondsen onder gedeeld
beheer belangrijk?
In dit deel worden de juridische, politieke en economische redenen uiteengezet voor de toepassing
van genderbewust budgetteren in processen van de EU-fondsen.
Deel 4. Hoe kunnen we genderbewust budgetteren toepassen bij de Europese fondsen
onder gedeeld beheer? Praktische hulpmiddelen en voorbeelden uit de lidstaten
In dit deel worden elf hulpmiddelen (“tools”) beschreven voor de toepassing van genderbewust
budgetteren bij de EU-fondsen. Deze tools zijn verdeeld in drie overkoepelende afdelingen: regelgevingskader van de Europese Unie; nationale/subnationale programmering en projectondersteuning;
rapportage, toezicht en evaluatie.

(1) De toolkit bevat algemene informatie voor de zeven fondsen in het kader van de voorgestelde verordening gemeenschappelijke
bepalingen (GB-verordening) voor 2021-2027: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), Cohesiefonds, Europees Sociaal
Fonds Plus (ESF+), Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV), Fonds voor asiel en migratie (AMIF), Fonds voor interne
veiligheid (ISF) en instrument voor grensbeheer en visa (BMVI). Daarnaast biedt de toolkit inhoud op maat voor het EFRO, het Cohesiefonds, het ESF+, het EFMZV en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo).
4
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Deel 1. Voor wie is deze toolkit bestemd?
Deze stapsgewijze toolkit voor genderbewust
budgetteren bij de fondsen van de Europese
Unie onder gedeeld beheer (hierna “EU-fondsen” genoemd) is bedoeld voor beheersautoriteiten in de lidstaten van de Europese Unie. De
ambtenaren en beheerders die op nationaal en
subnationaal niveau bij de programmering van de
EU-fondsen betrokken zijn, vormen derhalve de
voornaamste doelgroep van de toolkit. De toolkit
kan echter ook worden gebruikt door intermediaire instanties (2) die op subnationaal en lokaal
niveau werken aan de uitvoering van projecten
in het kader van EU-fondsen, alsook door nationale instanties voor gendergelijkheid en personeel dat op EU-niveau met de EU-fondsen werkt.
Ook het directoraat-generaal Werkgelegenheid,

Sociale Zaken en Inclusie, het directoraat-generaal
Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling en het
directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken kunnen bij hun werkzaamheden op het
gebied van toezicht en evaluatie van de toolkit
gebruikmaken.
Deze toolkit is zo opgezet dat elke doelgroep gericht naar informatie wordt geleid over wanneer
en waar zij in het proces van de EU-fondsen van
hulpmiddelen voor genderbewust budgetteren
gebruik kan maken. Door op de relevante stap
in het proces te klikken, krijgt u inzage in een
groot aantal tools en veelbelovende praktijken
uit verschillende lidstaten, die laten zien hoe deze
hulpmiddelen kunnen worden gebruikt.

Deel 2. Wat is genderbewust budgetteren?
Volgens een veelgebruikte definitie van de Raad
van Europa (3) is genderbewust budgetteren de
toepassing van gendermainstreaming op het begrotingsproces. Deze aanpak omvat een op gender
gebaseerde beoordeling van begrotingen, de integratie van het genderperspectief in alle fasen van
de begrotingsprocedure en de herstructurering
van de inkomsten en uitgaven met het oog op de
bevordering van gendergelijkheid. Kort gezegd
is genderbewust budgetteren een strategie en
een proces bedoeld om langetermijndoelstellingen op het gebied van gendergelijkheid te
verwezenlijken.
Een goede toepassing van genderbewust budgetteren in de begrotingsprocedures van de Unie
impliceert de volledige integratie van het genderperspectief in alle fasen van de begrotings- en
planningsprocessen. Dit vergt onder meer de
volgende praktische maatregelen:

1. een op gender gebaseerde beoordeling
waarmee de gendereffecten van begrotingen kunnen worden geïnventariseerd en
zichtbaar kunnen worden gemaakt — Een
dergelijke genderanalyse van begrotingen
vormt het uitgangspunt voor de verdere
aanpak bij genderbewust budgetteren;
2. het teweegbrengen van veranderingen om
gendergelijkheid te bevorderen op basis
van de uitkomsten van de genderanalyse
van de begroting, inclusief het aanpakken
van eventuele kloven en uitdagingen die op
gendergebied worden vastgesteld, en
3. het organiseren van de werkzaamheden voor
genderbewust budgetteren door een combinatie van overheids- en niet-gouvernementele actoren. Onderzoek van de praktische
ervaringen met genderbewust budgetteren
wereldwijd laat zien dat dit goede resultaten
oplevert (4).

(2) Het voorstel van de Commissie voor een verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) definieert een “intermediaire instantie” in artikel 2, punt 7, als “elke publiek- of privaatrechtelijke instantie die handelt onder de verantwoordelijkheid van een
beheersautoriteit of namens een dergelijke autoriteit functies of taken verricht”.
(3) Raad van Europa (2005), Gender Budgeting: Final report of the Group of Specialists on Gender Budgeting, Straatsburg: Raad van Europa,
afdeling Gelijkheid, directoraat-generaal Mensenrechten.
(4) EIGE (2019), Gender budgeting. Mainstreaming gender into the EU budget and macroeconomic policy framework, blz. 12.
Genderbewust budgetteren: Stapsgewijze toolkit
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De praktijken en methoden waarmee genderbewust budgetteren de afgelopen jaren in Europa
is geïntroduceerd en toegepast (5), geven blijk
van een tweeledige doelstelling, namelijk om de
dagelijkse werkelijkheid van vrouwen en mannen tot uitdrukking te brengen in begrotingen
en om bestaande ongelijkheden bij de budgettering zichtbaar te maken. In de praktijk draait
genderbewust budgetteren om het tonen van
de verschillende effecten die beslissingen over
uitgaven en inkomsten hebben op vrouwen en
mannen. Deze effecten verschillen naargelang
hun levensfase en hun economische en sociale
omstandigheden. Tegelijkertijd betekent het ook
dat beslissingen inzake overheidsfinanciën tegen
het licht moeten worden gehouden om erop toe te
zien dat ze gendergelijkheid bevorderen in plaats
van bestaande ongelijkheden te versterken.
Om genderbewust budgetteren te kunnen toepassen op de EU-fondsen, moeten we vertrouwd
zijn met het kernbegrip en de achterliggende
overwegingen.

Genderbewust budgetteren:
een inleiding
Bekijk de uitleg van prof. Diane Elson over
het concept genderbewust budgetteren (6)

Bekijk de video van UN Women over de vraag
“Wat is genderbewust budgetteren?” (7)

Zoals deze video’s laten zien, moet bij begrotingsprocedures rekening worden gehouden met de
behoeften en eisen van zowel vrouwen als mannen.
Dit draagt bij tot een betere verantwoording en
transparantie bij de planning en het beheer van
de overheidsfinanciën; het versterkt de genderspecifieke participatie in begrotingsprocessen,
en bevordert de gendergelijkheid en de rechten
van vrouwen.

Wat heeft genderbewust
budgetteren te maken met de
dagelijkse werkelijkheid van
vrouwen en mannen?
Kijk eens naar deze recente foto van de leden van
de Europese Raad. Hoeveel vrouwen en hoeveel
mannen staan erop?
Als we het hebben over de “dagelijkse werkelijkheid van vrouwen en mannen” op basis van de
samenstelling van de Europese Raad, stel jezelf
dan eens de vraag:
• Waarom zijn er meer mannen dan vrouwen?

(5) O’Hagan, A., en Klatzer, E. (red.) (2018), Gender Budgeting in Europe: Developments and challenges, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
(6) Europees Instituut voor gendergelijkheid (2019), What is gender budgeting? Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://www.youtube.com/
watch?v=cqjt4EUakvw
(7) UN Women (2017), What is gender responsive budgeting? New York: UN Women. Beschikbaar op: https://www.youtube.com/watch?v=mquOclPJYPs
6
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U vindt de foto op: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20190322-european-council-march-2019-day-2

Belangrijk om te beseffen wanneer er gesproken wordt over “vrouwen en mannen”
Het is belangrijk om rekening te houden met de dagelijkse werkelijkheid van vrouwen
en mannen, in al hun diversiteit. Terwijl “dagelijkse werkelijkheid” beoogt de verschillen
tussen vrouwen en mannen te onderkennen, benadrukt de toevoeging “in al hun diversiteit”
dat ook kenmerken als leeftijd, sociaaleconomische situatie, handicaps, ras, etnische afkomst,
godsdienst en landelijke of stedelijke woonplaats enz. van invloed zijn op de dagelijkse werkelijkheid van vrouwen en mannen (de dagelijkse werkelijkheid van een jonge vrouw op het
Zweedse platteland zal bijvoorbeeld sterk verschillen van de werkelijkheid van een oudere
vrouw in een stedelijk gebied in Spanje).

In de EU-lidstaten is sprake van zowel betaalde
als onbetaalde zorgarbeid. Deze verschillende
werkzaamheden worden zowel door vrouwen als
mannen verricht. Denk eens na over de volgende
vragen:

• Hoe is de betaalde en onbetaalde zorgarbeid
in de meeste landen verdeeld tussen vrouwen
en mannen?
• Doen vrouwen en mannen hetzelfde soort
werk? Is er sprake van verschillen? Om welke
verschillen gaat het?

De erkenning en waardering van onbetaalde zorgarbeid is belangrijk om de economische
situatie in een land of regio volledig te begrijpen. Betaalde en onbetaalde zorgarbeid zijn
van elkaar afhankelijk. Bijvoorbeeld, om in de formele economie te kunnen werken (betaald
werk) hebben we allemaal ondersteuning nodig van de zorgeconomie (onbetaalde zorg), zoals:
• voedselbereiding,
• schone kleren, en
• verzorging wanneer we ziek zijn.
Overheids- of commerciële diensten voorzien slechts in een fractie van deze behoeften; een
groot deel wordt nog steeds verzorgd door huishoudens. Of we deze taken nu zelf uitvoeren

Genderbewust budgetteren: Stapsgewijze toolkit
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of door iemand anders laten uitvoeren, het blijft vaak onbetaald werk. Als het onbetaald is,
wordt het niet meegenomen in de formele economie; ook is dit werk sterk ongelijk verdeeld
tussen vrouwen en mannen. Het blijft daarom vaak onopgemerkt. Het heeft echter verstrekkende gevolgen en is van groot belang voor de economie als geheel en voor het functioneren
van onze samenleving.

Bekijk de uitleg van Prof. Diane Elson over
de genderkloof op het gebied van onbetaald werk en het belang daarvan voor de
economie

De IAO maakte deze video over zorgarbeid

Overheidsuitkeringen, zoals betaald ouderschapsverlof, kinderbijslag, toeslagen voor mantelzorgers, landbouwsubsidies en fondsen voor plattelandsontwikkeling zijn belangrijk om gelijke kansen te creëren voor werknemers met gezinstaken en om pensioengaten te voorkomen.
© LanKogal/Shutterstock.com

Publiek begrotingsbeleid waarin ruimte is
voor “publiek gefinancierde regelingen voor
ouderschapsverlof” kan ouders helpen om
werk en privéleven te combineren en hun band
met de arbeidsmarkt niet te verliezen dankzij
een terugkeergarantie. Daarnaast is vaak
aanvullend beleid nodig om meer gelijkheid
te creëren (of stimulansen daarvoor te bieden)
tussen vaderschaps- en moederschapsverlof,
en om moeders te helpen bij een snelle herintreding, onder meer door het bewustzijn over gedeeld ouderschap te vergroten en door
overheidsinvesteringen in toegankelijke, hoogwaardige zorgvoorzieningen voor kinderen
en ouderen. Volgens Christine Lagarde, voormalig directeur van het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) “kunnen landen vrouwen steunen door meer vrouwvriendelijke […] maatregelen
te treffen. Voorbeelden van een dergelijk beleid zijn belastingheffing op individuele basis in
plaats van gezinsbasis, het bieden van beter betaalbare kinderopvang en ouderschapsverlof,
en het creëren van flexibele werkomstandigheden.” (8)

(8) https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs en Lagarde, C. (2014), “The Economic Power
of Women’s Empowerment”, keynote speech van Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds. Beschikbaar op:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp091214
8
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Als je thuisblijft om voor anderen te zorgen — een
ouder familielid, een kind, een zieke — word je
daarvoor heel vaak niet betaald. Je werk wordt
feitelijk niet eens opgemerkt. Het wordt ook niet
erkend. Maar het welzijn van mensen is wel van
dit soort werk afhankelijk. In veel samenlevingen
wordt de privésfeer nog steeds beschouwd als de
gepaste omgeving voor vrouwen.
Als je daarentegen een succesvol politicus of manager bij de Europese Unie bent, springt je werk
wel in het oog. Het wordt erkend en goed betaald.
Werk in de zogenaamde publieke sfeer is zichtbaar
en wordt vergoed. In veel samenlevingen wordt de
publieke sfeer beschouwd als de gepaste omgeving
voor mannen.

De ongelijkheden tussen vrouwen en mannen
beperken zich niet alleen tot de betaalde en onbetaalde sfeer. Zij strekken zich ook uit naar andere
dimensies, zoals gezondheid, macht, opleiding
en tijdsbesteding in het algemeen. Een van de
meest schokkende vormen van ongelijkheid tussen
vrouwen en mannen is geweld tegen vrouwen,
dat zich voordoet in alle sectoren en op alle gebieden van het leven. De uitbanning van geweld
tegen vrouwen vormt een prioriteit voor de EU
en haar lidstaten. Dit streefdoel is opgenomen in

© Kroll/European Commission.

Hoe waarderen we doorgaans verschillende soorten werk?

de belangrijkste beleidsdocumenten van de EU
betreffende gendergelijkheid (9). Recentelijk heeft
de EU dit streven bevestigd door de ondertekening van het Verdrag inzake het voorkomen en
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk
geweld (Verdrag van Istanbul), het belangrijkste
regionale rechtsinstrument betreffende geweld
tegen vrouwen. De uitbanning van dit soort geweld
vergt echter toereikende budgetten, die moeten
worden meegenomen in de programmeringscyclus
van de EU-fondsen (10).

(9) Europees Instituut voor gendergelijkheid (2014), “Estimating the costs of gender-based violence in the European Union (Kostenraming
van gendergerelateerd geweld in de Europese Unie)”, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/gender-based-violence/
estimating-costs-in-european-union
(10) Europees Instituut voor gendergelijkheid (2017), Gender Equality Index 2017: Violence against women — the most brutal manifestation of
gender inequality, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-violence-against-women
Genderbewust budgetteren: Stapsgewijze toolkit
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Figuur 1. Partnergeweld raakt ons allemaal

Europees Instituut
voor gendergelijkheid

Partnergeweld
tegen vrouwen
raakt ons allemaal
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miljard euro
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Hulpverlening (gezondheidszorg, sociale bijstand,
rechtsbescherming)
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inkomsten en arbeidsverzuim)
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gemeenschappelijk huishouden
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Say No!
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EIGE heeft de kosten van partnergeweld in de EU berekend. Lees er hier meer over in het rapport.

women.

Voor meer informatie over genderongelijkheid in
uw land, raadpleeg de gendergelijkheidsindex van
EIGE. Daarin vindt u statistieken over een groot
aantal gebieden, waaronder werk, geld, kennis,
tijd, macht, gezondheid, geweld tegen vrouwen
en intersectionele ongelijkheden, d.w.z. situaties
waarin genderongelijkheden samenhangen met

© EIGE
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psychologisch/economisch geweld
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andere sociaaldemografische kenmerken als leeftijd, nationaliteit, godsdienst, seksuele geaardheid
en handicaps.
Tabel 1 vermeldt een aantal voorbeelden van genderbepaalde patronen op het gebied van werk,
zorgarbeid en geweld in vier lidstaten van de EU (11):

(11) EIGE (2018), Gender Equality Index 2017: Czech Republic, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-czech-republic; EIGE (2018), Gender Equality Index 2017: Estonia, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/
publications/gender-equality-index-2017-estonia; EIGE (2018), Gender Equality Index 2017: Germany, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op:
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-germany; EIGE (2018), Gender Equality Index 2017: Spain, Vilnius: EIGE.
Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-spain
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Tabel 1. Werk, zorgarbeid en geweld tegen vrouwen in vier lidstaten van de EU
Land

Arbeidsparticipatie

Tijd die aan zorg wordt
besteed

Geweld tegen vrouwen

Tsjechië

• De arbeidsparticipatie in voltijdsequivalenten bedraagt 46 % voor
vrouwen en 65 % voor mannen.

• 33 % van de vrouwen zorgt ten
minste 1 uur per dag voor familieleden, tegen 20 % van de mannen.

• 10 % van de vrouwen werkt parttime, tegen 3 % van de mannen.

• 86 % van de vrouwen en 12 % van
de mannen kookt en doet iedere
dag huishoudelijk werk.

• 32 % van de vrouwen heeft sinds haar
15e ten minste eenmaal te maken
gehad met lichamelijk en/of seksueel
geweld.

• De arbeidsparticipatie in voltijdsequivalenten bedraagt 40 % voor
vrouwen en 59 % voor mannen.

• 50 % van de vrouwen zorgt ten
minste 1 uur per dag voor familieleden, tegen 30 % van de mannen.

• 47 % van de vrouwen werkt parttime, tegen 11 % van de mannen.

• 72 % van de vrouwen en 29 % van
de mannen kookt en doet iedere
dag huishoudelijk werk.

• De arbeidsparticipatie in voltijdsequivalenten bedraagt 50 % voor
vrouwen en 64 % voor mannen.

• 35 % van de vrouwen zorgt ten
minste 1 uur per dag voor familieleden, tegen 31 % van de mannen.

• Ongeveer 15 % van de vrouwen
werkt parttime, tegen 7 % van de
mannen.

• 76 % van de vrouwen en 45 % van
de mannen kookt en doet iedere
dag huishoudelijk werk.

• De arbeidsparticipatie in voltijdsequivalenten bedraagt 36 % voor
vrouwen en 50 % voor mannen.

• 56 % van de vrouwen zorgt ten
minste 1 uur per dag voor familieleden, tegen 36 % van de mannen.

• 25 % van de vrouwen werkt parttime, tegen 8 % van de mannen.

• 85 % van de vrouwen en 42 % van
de mannen kookt en doet iedere
dag huishoudelijk werk.

Duitsland

Estland

Spanje

Wat betekent genderbewust
budgetteren in de
praktijk? (12)
Starten met genderspecifieke
begrotingsanalyses
Genderspecifieke begrotingsanalyses vormen een
belangrijk onderdeel van genderbewust budgetteren. Ze zijn het uitgangspunt voor de bevordering
van gendergelijkheid en vrouwenrechten door
middel van begrotingsbeleid en ‑procedures. Ze
dragen bij aan transparantie over de verdeling

• Geweld tegen vrouwen kost Tsjechië
naar schatting 4,7 miljard EUR per
jaar vanwege misgelopen economische productie, gebruik van diensten
en persoonlijke kosten.
• 35 % van de vrouwen heeft sinds haar
15e ten minste eenmaal te maken
gehad met lichamelijk en/of seksueel
geweld.
• Geweld tegen vrouwen kost Duitsland naar schatting 36 miljard EUR
per jaar vanwege misgelopen economische productie, gebruik van
diensten en persoonlijke kosten.
• 34 % van de vrouwen heeft sinds haar
15e ten minste eenmaal te maken
gehad met lichamelijk en/of seksueel
geweld.
• Geweld tegen vrouwen kost Estland
naar schatting 590 miljoen EUR per
jaar vanwege misgelopen economische productie, gebruik van diensten
en persoonlijke kosten.
• 22 % van de vrouwen heeft sinds haar
15e ten minste eenmaal te maken
gehad met lichamelijk en/of seksueel
geweld.
• Geweld tegen vrouwen kost Spanje
naar schatting 21 miljard EUR per
jaar vanwege misgelopen economische productie, gebruik van diensten
en persoonlijke kosten.

en de effecten van de begroting, een essentieel
beginsel van goed bestuur. Verschillende aspecten
waaraan aandacht wordt besteed bij genderspecifieke begrotingsanalyse, zijn de uitgaven en
ontvangsten, macro-economische beleidsmaatregelen en de doeltreffendheid van verleende
diensten en investeringen. In de praktijk worden
vaak diverse bestaande analysemethoden en
‑instrumenten aangepast voor genderbewust
budgetteren. Zoals hieronder zal blijken, wordt
in deze toolkit onderzocht hoe genderspecifieke
begrotingsanalyses kunnen worden verbeterd in
het kader van de begrotingsprocedures van de
EU-fondsen.

(12) Zie EIGE, 2019, blz. 12‑13.
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De processen bij genderbewust budgetteren:
gericht op herstructurering en verandering
Genderbewust budgetteren is een veranderingsproces. Genderspecifieke begrotingsanalyse is
geen doel op zichzelf; het maakt deel uit van een
breder proces. Genderspecifieke begrotingsanalyse is bedoeld om genderkloven en uitdagingen
vast te stellen, op basis waarvan doelstellingen
ter bestrijding van genderongelijkheden worden

geformuleerd en gepaste indicatoren voor het
meten van de vooruitgang worden bepaald. Deze
doelstellingen en indicatoren worden op hun
beurt gebruikt om activiteiten richting te geven
en begrotingsmiddelen (of inkomstenbronnen)
bij te stellen om zo de gewenste resultaten te
bereiken. Regelmatige monitoring, evaluaties en
gedetailleerde voortgangsverslagen op basis van
de vastgestelde indicatoren vormen belangrijke
input voor nieuwe plannings- en begrotingscycli.

Figuur 2. Conceptueel kader van genderbewust budgetteren

De primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering van genderbewust budgetteren ligt in het
geval van overheidsbudgetten en ‑organen bij de
reguliere partijen die betrokken zijn bij publieke
plannings- en begrotingsprocessen. Zowel uit de
wetenschappelijke literatuur als uit de praktijk
blijkt echter dat genderbewust budgetteren het
beste werkt wanneer hierbij vertegenwoordigers
van de overheid en externe belanghebbenden
worden betrokken. Deze verschillende actoren
vervullen aanvullende rollen die ertoe bijdragen
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dat genderbewust budgetteren volledig wordt
toegepast. Net als transparantie vormt participatie een basisprincipe van goed bestuur. De
deelname van verschillende belanghebbenden is
daarom een belangrijk onderdeel van goed genderbewust budgetteren. Zoals deze toolkit laat
zien, is het essentieel om de partijen met directe
verantwoordelijkheden bij begrotingsprocessen te
ondersteunen. Zij zijn immers bij deze processen
de hoofdverantwoordelijken voor de implementatie
van genderbewuste begrotingen. Verderop in deze
toolkit zullen we ingaan op diverse voorstellen om
uiteenlopende belanghebbenden op doeltreffende
wijze bij genderbewust budgetteren te betrekken.

Deel 2. Wat is genderbewust budgetteren?

Genderbewust budgetteren
bij de EU-fondsen
Nu we hebben gezien wat genderbewust budgetteren betekent en wat de gedachte erachter is,
bekijken we hoe genderbewust budgetteren bij
de EU-fondsen kan worden gebruikt om:
• te voldoen aan de wettelijke voorschriften van
de EU;
• de verantwoording en transparantie bij de
planning en het beheer van middelen uit de
EU-fondsen te bevorderen door:
– de verschillende potentiële effecten van bestedingen uit en activiteiten van de EU-fondsen op vrouwen en mannen te laten zien,
ook wanneer deze afhankelijk zijn van hun
levensfase en economische en sociale omstandigheden;
– in alle fasen van de procedures van de
EU-fondsen rekening te houden met deze
overwegingen;
– de deelname van vrouwen en mannen aan
begrotingsprocessen te vergroten, en
– de gendergelijkheid van vrouwen en mannen
in al hun diversiteit te vergroten, en met
name vrouwenrechten te bevorderen, onder
meer door financieringsbesluiten tegen het
licht te houden om erop toe te zien dat ze
gendergelijkheid bevorderen in plaats van
bestaande ongelijkheden te versterken.
Genderbewust budgetteren als een manier
om te voldoen aan de wettelijke
voorschriften van de EU
Wat betekent dit?
Genderbewust budgetteren is niet specifiek vereist
als methode bij de programmering en uitvoering
van programma’s van de EU-fondsen. Het is echter
wel de meest complete en transparante manier
om te voldoen aan de eisen en verplichtingen op
het gebied van gendergelijkheid die door de verordeningen inzake de EU-fondsen zijn vastgesteld.
Tot deze vereisten, zoals neergelegd in het voorstel van de Commissie voor een verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening,

COM(2018) 375 final) als basis voor alle programma’s van de EU-fondsen, behoren:
• het vereiste om gendergelijkheid als horizontaal
beginsel aan te merken;
• de definitie van de partners die bij de programmeringsprocessen en de uitvoering van
de programma’s betrokken moeten worden,
waaronder “instanties die verantwoordelijk zijn
voor gendergelijkheid”, en
• de verplichting van beheersautoriteiten om
“criteria en procedures vast te stellen en toe
te passen die niet-discriminerend en transparant zijn, en gendergelijkheid waarborgen”
(artikel 67).
Behalve in de voorgestelde GB-verordening zijn er
in de afzonderlijke verordeningen van de fondsen
verdere eisen inzake gendergelijkheid opgenomen:
• dit geldt met name voor de verordening inzake
het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+), waarin
een specifieke doelstelling is opgenomen ter
bevordering van de arbeidsmarktparticipatie
van vrouwen en een beter evenwicht tussen
werk en gezin, onder meer via toegang tot
kinderopvang;
• in de verordeningen inzake het Europees Fonds
voor regionale ontwikkeling (EFRO) en inzake
het Cohesiefonds worden voornamelijk de
vereisten herhaald die al in de GB-verordening
zijn vastgesteld, met name het vereiste om
gendergelijkheid als horizontaal beginsel aan
te merken;
• in de verordening inzake het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (13) ligt, net als in de GB-verordening, de
nadruk op de noodzaak om “instanties die
verantwoordelijk zijn voor gendergelijkheid”,
“waar relevant” (14), als partners bij het proces
te betrekken, en worden beheersautoriteiten
verplicht gesteld om instanties die zich bezighouden met de bevordering van de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen, te informeren over de mogelijkheden om financiering
te ontvangen.

(13) Het voorstel van de Commissie voor de GB-verordening voor 2021‑2027 heeft geen betrekking op het Elfpo.
(14) Artikel 94 van de verordening GLB/Elfpo (COM(2018) 392 final). Zie tool 1 voor een volledige beschrijving.
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Genderbewust budgetteren als manier om
de verantwoording en transparantie bij de
planning en het beheer van de
overheidsfinanciën te bevorderen
Wat betekent dit?
Een belangrijk deel van genderbewust budgetteren is het analyseren van de effecten van begrotingen op vrouwen en mannen. Om deze reden
is genderbewust budgetteren essentieel om te
controleren hoe overheidsbegrotingen bijdragen
aan de verwezenlijking van de doelstellingen
inzake gendergelijkheid van een bepaald land.
Genderbewust budgetteren is “een mechanisme
om vast te stellen of overheidsverplichtingen op
het gebied van gendergelijkheid ook worden vertaald in begrotingsverplichtingen” (15). In wezen
betekent de toepassing van genderbewust budgetteren dat overheden verantwoording moeten
afleggen over hun beleidsverplichtingen inzake

gendergelijkheid. Toezichthoudende instanties,
parlementen, het maatschappelijk middenveld
en de media spelen allemaal een cruciale rol bij
het controleren en ter verantwoording roepen
van overheden voor publieke begrotingen. De
Women’s Budget Group in het Verenigd Koninkrijk
is een goed voorbeeld van een maatschappelijke
organisatie die dit doet (16).
Indien stelselmatig toegepast, kan genderbewust
budgetteren bijdragen aan de vergroting van de
participatie door te zorgen voor genderspecifieke
participatiemechanismen bij begrotingsprocessen,
wat weer ten goede komt aan de transparantie. Zo
kan het bevorderen van inspraak en participatie
bij de begrotingsvoorbereiding of van publieksparticipatie in de begrotingscontrole de deelname
aan begrotingsprocessen stimuleren (17), mits zorg
wordt gedragen voor de gelijke participatie van
vrouwen en mannen in al hun diversiteit, en hun
bijdragen gelijkelijk worden meegenomen.

Spanje: hoe acties in het kader van operationele programma’s “meer gendergelijk”
kunnen worden gemaakt

© amasterphotographer/
Shutterstock.com

In Spanje wordt bij de maatregelen voor de verwezenlijking van de doelstellingen door middel
van de EU-fondsen rekening gehouden met het
belang van een grondige genderanalyse. Nieuwe investeringen kunnen immers tot nieuwe
ongelijkheden leiden. Genderanalyses lieten
bijvoorbeeld zien dat de toepassing van nieuwe
technologieën bij overheidsdiensten — zoals
e‑bestuur of e‑overheid — gepaard zou gaan
met een daling van het aantal personeelsleden
bij het openbaar bestuur. Vrouwen zouden
hierdoor het hardst worden getroffen, aangezien de meeste werknemers in deze sector vrouwen zijn. Tegelijkertijd werd geconstateerd
dat e‑diensten mogelijk een positief effect zouden hebben op de balans werk-privé, doordat
tijdrovende administratieve procedures sneller kunnen worden afgehandeld en zorglasten
door elektronische dienstverlening kunnen worden verlicht, zoals medische diensten.
Deze situatie werd vastgesteld en meegenomen in de Spaanse operationele programma’s, die
zijn afgestemd op de doelstellingen van de nationale genderstrategie van Spanje. Dankzij de
actieve deelname van nationale en subnationale instanties voor gendergelijkheid aan de monitoring en evaluatie van de operationele programma’s kon in alle fasen van de operationele
programma’s gendermainstreaming worden toegepast.
(15) Sharp, R., en Broomhill, R. (2002), “Budgeting for Equality: the Australian experience”, Feminist Economics, vol. 8, nr. 1, blz. 26.
(16) Ga voor meer informatie naar: https://wbg.org.uk/
(17) Europees Instituut voor gendergelijkheid (2017), Gender budgeting, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
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Naast grondige genderanalyses zijn initiatieven als Spanjes nationale netwerk voor gendergelijkheid in de Europese fondsen (18) belangrijke instrumenten gebleken voor de verspreiding
van ervaringen, goede praktijken, opleiding en capaciteitsopbouw, alsook voor de bevordering
van de samenwerking tussen fondsbeheerders. Het netwerk verzorgt onder meer:
• diverse handleidingen;
• de organisatie van opleidingsinitiatieven;
• technisch advies voor fondsbeheerders;
• ondersteuning van lokale initiatieven, met mogelijkheden voor de verantwoordelijke belanghebbenden om documenten over te leggen voor commentaar en revisie, en
• de doorlopende verzameling van ervaringen in hun database.
Genderbewust budgetteren als manier om
de participatie van vrouwen en mannen in
het begrotingsproces te vergroten
Wat betekent dit?
De bevordering van gelijke participatie in begrotingsprocessen kan veel vormen aannemen. Aangezien
genderbewust budgetteren uitgaat van goed bestuur, is het erop gericht de participatie van belanghebbenden in het begrotingsproces te vergroten
door middel van raadplegingen en het gebruik van
naar sekse uitgesplitste gegevens. Opgemerkt moet
worden dat genderbewust budgetteren op zichzelf
geen garantie vormt voor een participatief proces.
Om begrotingsprocessen inclusief te maken, moeten
er gerichte maatregelen worden getroffen.
Met stappen om zowel vrouwen als mannen actief op gelijkwaardige wijze bij de voorbereiding

van publieke begrotingen te betrekken, kunnen
we er echter voor zorgen dat zij deelhebben aan
beslissingen die gevolgen voor hen hebben. Een
verbetering van de diversiteit van de participatie betekent ook dat rekening wordt gehouden
met de verschillende kenmerken van vrouwen
en mannen, zoals leeftijd, ras, etnische afkomst,
godsdienst, opleiding, handicaps, sociaaleconomische achtergrond en seksuele geaardheid (19).
Voor de EU-fondsen betekent dit het organiseren
van raadplegingen met verschillende belanghebbenden en vertegenwoordigers — autoriteiten,
deskundigen, niet-gouvernementele organisaties
(ngo’s), sociale partners enz. Daarbij is het essentieel dat gewaarborgd wordt dat belangrijke
belanghebbenden worden geïnformeerd over de
diverse mogelijkheden die de fondsen bieden, en
dat zij de gelegenheid krijgen om hun prioriteiten
en belangstelling voor mogelijke projecten kenbaar te maken.

Oostenrijk: deelname aan budgettering bij de EU-fondsen
In Oostenrijk nemen verschillende organisaties die zich inzetten voor gendergelijkheid deel
aan de begrotingsprocessen met betrekking tot de EU-fondsen. In het geval van het Europees
Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) werd hieraan deelgenomen door organisaties als
Kinderfreunde (organisatie voor jeugdwerk), Landesfrauenbeauftragten (vrouwenbureaus in
Oostenrijkse provincies), Initiative Frau&Arbeit (Initiatief Vrouw&Arbeid) en FEMAIL-Fraueninformationszentrum Vorarlberg (informatiecentrum voor vrouwen).
Met diverse maatregelen wordt de inclusie van genderdeskundigen en partners bevorderd,
bijvoorbeeld door middel van:
• focusgroepen met genderexperts;
• vrij toegankelijke dagconferenties over de tussentijdse resultaten van inspraak betreffende
de ontwerpbegroting, en
(18) Ga voor meer informatie naar: http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/
(19) Europees Instituut voor gendergelijkheid (2017), Gender budgeting, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
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• deelname van een officiële nationale deskundige op het gebied van gendergelijkheid (van de
Bundeskanzleramt, BKA), betrokkenheid van genderexperts in bredere zin en waarborging
van een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in programmeringsgroepen.
Ten gevolge van deze deelname kan bij het ontwerpen van projecten en de bijbehorende financiering een beroep worden gedaan op de nodige vakkennis. Door de deelname te waarborgen
van organisaties die zich bezighouden met de bevordering van gelijkheid, non-discriminatie
en mensenrechten, kon Oostenrijk de naleving garanderen van de EU-verdragen, artikel 7 van
de grondwet en het nationaal beleid (20).

Genderbewust budgetteren als manier om
de gendergelijkheid van vrouwen en mannen
in al hun diversiteit te bevorderen
Wat betekent dit?
Genderspecifieke begrotingsanalyse bevordert
onze kennis over de behoeften van vrouwen en
mannen, alsook over de distributieve effecten van
de toegewezen middelen voor vrouwen en mannen
in al hun diversiteit. Genderbewust budgetteren
biedt derhalve een basis voor een betere, meer
empirisch onderbouwde besluitvorming. Dit draagt
er op zijn beurt toe bij dat overheidsmiddelen
doeltreffender worden ingezet ter bevordering
van gendergelijkheid en de handhaving van de

mensenrechten, ook die van mensen wier rechten
maar al te vaak worden genegeerd.
Gendergelijkheid is een grondbeginsel van de EU.
Het biedt ook een grote verscheidenheid aan sociaaleconomische voordelen. Uit onderzoek blijkt
dat de vermindering van genderongelijkheid tal
van positieve effecten heeft: hogere economische
groei, meer werkgelegenheid, gezondere kinderen, een hogere arbeidsproductiviteit en een
slagvaardigere overheid (21). Hoewel economische
groei positieve effecten kan hebben op de economische positie van vrouwen, moeten economische
beleidsbeslissingen omwille van de bevordering
van inclusiviteit en gendergelijkheid op grondige
genderanalyses worden gebaseerd (22).

(20) Operationeel programma IGJ/EFRE 2014-2020.
(21) Stotsky, J. (2016), Gender Budgeting: Fiscal context and current outcomes, International Monetary Fund working paper, WP/16/149,
Washington DC: IMF; Elborgh-Woytek., K., Newiak, M., Kochhar, K., Fabrizio, S., Kpodar, K., Wingender, P., Clements, B., en Schwartz, G.
(2013), Women, Work and the Economy: Macroeconomic Gains from Gender Equity, International Monetary Fund staff discussion note,
SDN/13/10, Washington DC: IMF. Beschikbaar op: http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf; Europees Instituut voor
gendergelijkheid (2017), Economic Benefits of Gender Equality in the European Union: Report on the empirical application of the model,
Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches; Europees Instituut voor gendergelijkheid (2017), Economic benefits of gender
equality in the European Union: Literature review: existing evidence and methodological approaches, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://
eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches; Europees Instituut voor gendergelijkheid (2017), Economic Benefits of Gender Equality in the EU: EU and EU Member States
overviews, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-eu-eu-and-eu-member-states-overviews; Europees Instituut voor gendergelijkheid (2017), Evidence of economic benefits of gender equality in other policy
areas, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-eu-eu-and-eu-member-states-overviews
(22) Kabeer, N. (2012), “Women’s economic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise development”, International
Development Research Centre Discussion Paper 29/12. Beschikbaar op: https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/papers/file80432.pdf
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Bekijk deze twee video’s voor een beter
begrip van de economische voordelen van
gendergelijkheid. U kunt kiezen voor ondertiteling in uw eigen taal:
Economische voordelen van gendergelijkheid: wetenschap, technologie, engineering
en wiskunde (STEM) (23)

Economische voordelen van gendergelijkheid: arbeidsmarkt en gelijke beloning (24)

uitvoering van beleidsmaatregelen en de evaluatie
van de resultaten. Genderbewust budgetteren
betekent dat diverse hulpmiddelen voor genderanalyse en ‑beoordeling worden toegepast, die
verderop in deze toolkit uitvoerig worden behandeld. Deze geven beleidsmakers een beter inzicht
in de verschillen tussen de levens van vrouwen
en mannen, alsook in de manieren waarop en de
redenen waarom zij gebruikmaken van diensten,
voorzieningen en hun eigen tijd. De onderstaande
video laat in een notendop zien hoe het gebruik
van genderbewust budgetteren een verrijking
betekent voor analyses en besluiten over de inzet
van publieke middelen. Eenvoudig gezegd komt
genderbewust budgetteren ten goede aan de
gendergelijkheid en het welzijn van de bevolking,
en betekent het een impuls voor een duurzamere,
inclusievere groei en werkgelegenheid (25).
Bekijk voor een beter begrip van de manier
waarop het concept genderbewust budgetteren in de praktijk werkt, naar deze
video over duurzame gendergelijkheid en
budgettering van de Zweedse vereniging
van lokale overheden en regio’s (26).

Genderbewust budgetteren focust op het proces
voor de toewijzing van middelen als onderdeel
van de besluitvorming over beleidsprioriteiten, de

(23) Europees Instituut voor gendergelijkheid (2017), Economic benefits of gender equality: STEM, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://www.
youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM
(24) Europees Instituut voor gendergelijkheid (2017), Economic benefits of gender equality: Labour market activity and equal pay, Vilnius:
EIGE. Beschikbaar op: https://www.youtube.com/watch?v=afWKAs_XOrE
(25) Europees Instituut voor gendergelijkheid (2017), Gender budgeting, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
(26) Zweedse vereniging van lokale overheden en regio’s (2014), Sustainable Gender Equality — a film about gender mainstreaming in practice,
Stockholm: SKL Jämställdhet. Beschikbaar op: https://www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg
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Deel 3. Waarom is genderbewust
budgetteren bij de Europese fondsen
onder gedeeld beheer belangrijk?

© S_L/Shutterstock.com

Genderbewust budgetteren is noodzakelijk om
de EU-doelstellingen op het gebied van groei,
werkgelegenheid en sociale cohesie te bereiken.
Op EU-niveau bestaat er zowel een wettelijke
als een politieke grondslag voor genderbewust
budgetteren (zie tool 1). Het biedt ook economi‑
sche voordelen. Onderzoeken laten een duidelijk
verband zien tussen een grotere gendergelijkheid
en een verbetering van de groei en werkgelegenheid. “De onderzoeksgegevens bevestigen dat
een verbetering van de gendergelijkheid voor
2050 10,5 miljoen extra banen kan opleveren en
dat de participatiegraad hierdoor naar bijna 80 %
zou stijgen. Ook het bruto binnenlands product
per capita van de EU zou hierdoor positief worden
beïnvloed en tussen nu en 2050 met bijna 10 %
toenemen.” (27) Met name een vermindering van de
ongelijkheden op de arbeidsmarkt en in de belonings- en opleidingsniveaus geeft een impuls aan
deze toename van de groei en de werkgelegenheid.

De volledige toepassing van genderbewust budgetteren door de integratie van het genderperspectief in alle cycli van de EU-fondsen zal ervoor
zorgen dat:
• de uitvoering van de EU-fondsen van betere
kwaliteit is, doordat zowel vrouwen als mannen
in al hun diversiteit worden bereikt;

• de doelstellingen van de EU-fondsen effectiever worden behaald, omdat genderbewust
budgetteren bijdraagt tot een betere planning,
uitvoering en controle, waarbij wordt gewaarborgd dat ongelijkheden niet in stand worden
gehouden;
• gendergelijkheid — een fundamenteel mensenrecht — wordt bevorderd;
• de verdeling van economische middelen ten
goede komt aan zowel vrouwen als mannen,
in al hun diversiteit;
• projecten in het kader van de EU-fondsen
worden verbeterd, doordat zij doelgerichter
worden en hun algemene doelen en doelstellingen doeltreffender kunnen worden
verwezenlijkt.
Zoals aangegeven in deze toolkit, is gendergelijkheid een erkend grondrecht — een kernwaarde
en kerndoel van de EU. De gelijkheid van vrouwen
en mannen is verankerd in het oprichtingsverdrag
van de Europese Unie. Zowel in het Europees
pact voor gendergelijkheid als in de Europese
pijler van sociale rechten zijn gendergelijkheid
en een betere balans tussen werk en privéleven
vastgelegd als belangrijke elementen die in de
EU-fondsen moeten worden geïntegreerd. Al deze
verbintenissen, evenals belangrijke internationale
verplichtingen — uiteenlopend van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens tot het
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (28) en de doelstellingen
voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) — vormen
een verdere versterking van de grondslag voor
genderbewust budgetteren. Genderbewust budgetteren is niet alleen een zelfstandige algemene
doelstelling (SDG 5) en een horizontaal aspect van
alle 17 SDG’s, maar het SDG-kader bevat ook een

(27) Europees Instituut voor gendergelijkheid (2017), Gender equality boosts economic growth, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://eige.
europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-boosts-economic-growth
(28) Verenigde Naties (1966), Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, New York: VN. Beschikbaar op: http://
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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specifieke indicator voor genderbewust budgetteren (indicator 5.c.1) (29).
Zie tool 1 voor meer informatie over het regelgevingskader van de EU-fondsen en het belang
dat daarin wordt gegeven aan de integratie van
gendergelijkheid.

Drie redenen waarom
genderbewust budgetteren
zo belangrijk is bij de EUfondsen
1. Genderbewust budgetteren betekent
goed budgetteren
Genderbewust budgetteren ondersteunt de toepassing van moderne beginselen voor het beheer
van overheidsfinanciën. Dit zijn onder meer verantwoording, transparantie, prestatie- en resultaatgerichtheid en doeltreffendheid:
• Verantwoording. Genderbewust budgetteren
is een belangrijk mechanisme om te waarborgen dat verantwoording wordt afgelegd over
de manier waarop beleidsverplichtingen op het
gebied van gender in de EU-fondsen worden
vertaald.
• Transparantie. Mits stelselmatig toegepast, kan genderbewust budgetteren bijdragen aan een vergroting van de participatie
in begrotingsprocessen; het vormt een impuls voor transparantie bij processen van de
EU-fondsen.
• Prestatie- en resultaatgerichtheid. Resultaatgericht budgetteren verkleint de afstand tussen
de strategische planning en het beheer van de
overheidsfinanciën door de beleidsdoelstellingen/streefdoelen van de EU-fondsen nauwer
te koppelen aan de begrotingen. Een werkelijk
prestatiegerichte benadering werkt alleen als
genderbewust budgetteren ook prestatiegericht budgetteren betekent. Genderbewust

budgetteren biedt in dat geval immers informatie over prestaties vanuit genderperspectief. Op
die manier maakt genderbewust budgetteren
het mogelijk om middelen op doeltreffende en
inclusieve wijze toe te wijzen, zodat zowel vrouwen als mannen in al hun diversiteit hierbij baat
hebben.
• Doeltreffendheid. Genderspecifieke begrotingsanalyse geeft ons een beter inzicht in
de verschillende behoeften van vrouwen en
mannen, alsook in de distributieve effecten die
middelen uit de EU-fondsen voor hen hebben.
Hierdoor biedt genderbewust budgetteren
een basis voor meer empirisch onderbouwde
besluitvorming, die essentieel is om te garanderen dat de gelden uit de EU-fondsen op
doeltreffende wijze worden gebruikt om in
werkelijke behoeften te voorzien, bestaande
kloven te dichten en hardnekkige ongelijkheden
te bestrijden.
2. Genderbewust budgetteren ondersteunt
de naleving van de juridische en politieke
verbintenissen van de EU
De EU en haar lidstaten zijn eraan gehouden om
gendergelijkheid en de mensenrechten te bevorderen, mede door naleving van de bovengenoemde
juridische en politieke verbintenissen. De EU-fondsen kunnen niet bijdragen aan een groter welzijn of
aan inclusieve, duurzame groei als zij onvoldoende
rekening houden met de rechten en behoeften
van de helft van de EU-bevolking. Daarom moet
genderbewust budgetteren worden toegepast
op alle systemen, processen en programma’s
van de EU-fondsen. Met de toepassing worden
verbintenissen nageleefd die gendergelijkheid
aantoonbaar bevorderen.
3. Genderbewust budgetteren vergroot de
participatie van vrouwen en mannen in
begrotingsprocessen
Genderbewust budgetteren draagt bij aan een
goed bestuur. Zoals we hebben gezien, is een

(29) Naast deze drie verdragen hebben ook de volgende belangrijke internationale instrumenten relevantie op het gebied van gendergelijkheid: het Verdrag betreffende gelijke beloning (nr. 100) (1951/1953); het Verdrag betreffende de politieke rechten van de
vrouw (1952); het Verdrag betreffende discriminatie (arbeid en beroep) (nr. 111 ) (1958/1960); het Verdrag betreffende arbeiders met
gezinsverantwoordelijkheid (nr. 156) (1981/1983); de Verklaring inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen (1993); het Verdrag
betreffende de bescherming van het moederschap (nr. 183) (2000/2002); de resolutie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
over de bevordering van gendergelijkheid, gelijke beloning en de bescherming van het moederschap (2004); de Verklaring van Rio
de Janeiro over het betrekken van mannen en jongens bij de verwezenlijking van gendergelijkheid (2009), en de resolutie van de IAO
over gendergelijkheid als centraal element van fatsoenlijk werk (2009).
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van de mogelijke manieren het vergroten van de
participatie in begrotingsprocessen. Door vrouwen
en mannen op gelijke wijze bij de voorbereiding
van de begrotingen van de EU-fondsen te betrekken — bijvoorbeeld door openbare raadplegingen
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en het gebruik van naar sekse uitgesplitste gegevens — worden begrotingen representatiever en
transparanter, worden staten beter controleerbaar
en worden de doelstellingen van de EU-fondsen
doeltreffender bereikt.
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Deel 4. Hoe kunnen we genderbewust
budgetteren toepassen bij de EU-fondsen?
Praktische hulpmiddelen en voorbeelden
uit de lidstaten
Inleiding
In dit deel worden praktische hulpmiddelen besproken die laten zien hoe het genderperspectief
kan worden geïntegreerd in de Europese fondsen
onder gedeeld beheer, inclusief gedetailleerde
beschrijvingen, checklists en voorbeelden uit
verschillende lidstaten. Door deze hulpmiddelen
tijdens het gehele programmerings- en uitvoeringsproces toe te passen, kan het genderperspectief op
samenhangende wijze in deze processen worden
geïntegreerd. De hulpmiddelen zijn vormgegeven
overeenkomstig de vereisten van het voorstel van
de Commissie voor een verordening betreffende
de inhoud en uitvoering van de operationele programma’s van de EU-fondsen, onder verwijzing
naar de artikelen van het voorstel.
Over het algemeen kunnen deze tools worden
toegepast gedurende het volledige programmeringsproces van alle EU-fondsen. Daarbij moet
echter wel rekening worden gehouden met verschillen in context. Met uitzondering van tool 1
(die de belangrijkste vereisten van het voorstel
van de Commissie voor de verordeningen bevat)
en tool 4 (betreffende de mogelijkheden voor
verbetering van de balans werk-privé) bieden de
tools geen specifieke aanpak per EU-fonds. De
tools bieden daarentegen algemene ondersteuning voor de invoering van een samenhangende
gendergelijkheidsbenadering.

De hulpmiddelen besteden specifieke aandacht
aan het evenwicht tussen werk en privéleven. Dit
gebeurt vanuit het beleidsperspectief van de Unie,
nu aan het evenwicht tussen werk en privéleven
bijzonder veel belang wordt gehecht in de aanloop
naar de nieuwe richtlijn over dit onderwerp. De
bevordering van maatregelen voor een betere balans tussen werk en privéleven gaat hand in hand
met de uitvoering van de nieuwe richtlijn en de
mededeling van de Commissie over een initiatief
om het evenwicht tussen werk en privéleven te
ondersteunen (30), waarin de Europese Commissie uitdrukkelijk oproept tot financiering uit de
EU-fondsen en het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) ter ondersteuning van
de richtlijn. Meer informatie vindt u in de richtlijn
betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven. Voor algemene informatie over de relatie
tussen de loonkloof tussen vrouwen en mannen
en het evenwicht tussen werk en privéleven kunt
u deze publicatie van EIGE raadplegen.
In dit deel wordt ingegaan op elf tools die gebruikt
kunnen worden voor genderbewust budgetteren
bij de EU-fondsen. Deze zijn onderverdeeld in
drie secties:
• EU-regelgevingskader,
• nationale/subnationale programmering en
projectondersteuning,
• rapportage, toezicht en evaluatie.

(30) Europese Commissie (2017), Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio’s — Een initiatief om het evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers
te ondersteunen, COM(2017) 252 final, Brussel: Europese Commissie. Beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/
TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
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EU-regelgevingskader
• Tool 1: Koppeling van de EU-fondsen aan het EU-regelgevingskader betreffende gendergelijkheid
Nationale/subnationale programmering en projectondersteuning
• Tool 2: Analyse van genderongelijkheden en genderbehoeften op nationaal en subnationaal niveau
• Tool 3: De vertaling van gendergelijkheid in beleidsdoelstellingen (in partnerschapsovereenkomsten) en
doelstellingen/maatregelen (in operationele programma’s)
• Tool 4: Coördinatie en complementariteit tussen de EU-fondsen ter bevordering van het evenwicht tussen
werk en privéleven
• Tool 5: De invulling van partnerschappen en meerlagig bestuur — Identificatie van relevante partners, de rol
van genderdeskundigen en de samenstelling van toezichtcomités
• Tool 6: Ontwikkeling van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren voor de bevordering van gendergelijkheid
• Tool 7: Vaststelling van genderbewuste criteria voor projectselectie
• Tool 8: Het volgen van aan gendergelijkheid toegewezen middelen bij de EU-fondsen
• Tool 9: Mainstreaming van gendergelijkheid bij het ontwerpen van projecten
Rapportage, toezicht en evaluatie
• Tool 10: Integratie van het genderperspectief in toezicht- en evaluatieprocessen
• Tool 11: Rapportage over bestedingen voor gendergelijkheid bij de EU-fondsen
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EU-regelgevingskader
Tool 1: Koppeling van de EU-fondsen aan het EUregelgevingskader betreffende gendergelijkheid
Inleiding
Deze tool biedt een overzicht van het belangrijkste EU-beleid en de belangrijkste doelstellingen
betreffende gendergelijkheid die van belang zijn
voor de fondsen van de Europese Unie onder gedeeld beheer (31). Hij is bedoeld om de lidstaten en
beheersautoriteiten te helpen de planning en uitvoering van programma’s van de EU-fondsen af te
stemmen op de strategieën en regelgevingskaders
van de EU met betrekking tot gendergelijkheid.

Wet- en regelgevingsgrondslag van het
EU-beleid betreffende gendergelijkheid
De Europese Unie heeft een rechtsstatelijke grondslag. Dit betekent dat iedere handeling van de EU
gebaseerd is op verdragen die vrijwillig en democratisch zijn goedgekeurd door alle EU-lidstaten.
Verdragen zijn bindende overeenkomsten tussen
de lidstaten van de EU, waarin de doelstellingen
van de EU en regels voor de EU-instellingen worden vastgesteld, alsook de wijze waarop besluiten
worden genomen en de relatie tussen de EU en
haar leden (32).

De EU-benadering van gendergelijkheid
De gelijkheid van vrouwen en mannen is door de EU erkend als een grondbeginsel, een kernwaarde van de EU en een noodzakelijke voorwaarde voor de verwezenlijking van de EU-doelstellingen inzake groei, werkgelegenheid en sociale cohesie.
Sinds 1996 zet de Commissie zich in voor een “tweeledige aanpak” ter verwezenlijking van
gendergelijkheid. Deze aanpak is gebaseerd op de mainstreaming van het genderperspectief
in al het beleid, alsook op de uitvoering van specifieke maatregelen om genderongelijkheden
uit te bannen, te voorkomen of te corrigeren. Beide benaderingen gaan hand in hand; de ene
kan niet zonder de andere. Gendermainstreaming is geen beleidsdoel op zichzelf, maar is een
middel om tot gendergelijkheid te komen.
Bron: EIGE (2016). What is gender mainstreaming? Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/sites/default/
files/documents/mh0216878een.pdf

Gendergelijkheid is een fundamentele waarde
van de Europese Unie, die is verankerd in een
overkoepelend rechts- en beleidskader van de EU:
• Het streven naar gelijkheid tussen vrouwen en

mannen is verankerd in artikel 2 en artikel 3,
lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese
Unie (33) (VEU), de artikelen 21 en 23 van het
Handvest van de grondrechten (34) en artikel 8
van het Verdrag betreffende de werking van de

(31) Gebaseerd op het voorstel van de Commissie voor de GB-verordening voor de periode na 2020.
(32) Europese Unie (g.d.), EU-Verdragen, Brussel: EU. Beschikbaar op: https://europa.eu/european-union/law/treaties_nl
(33) Europese Unie (2007), Verdrag betreffende de Europese Unie, Brussel: EU. Beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0003.02/DOC_1&format=PDF
(34) Europese Unie (2000), Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Brussel: EU. Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/
aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_nl
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Europese Unie (35) (VWEU). Artikel 8 VWEU verzoekt de Unie bijvoorbeeld uitdrukkelijk om “de
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op
te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen” (gendermainstreaming).

2014/124/EU (over versterking van het beginsel
van gelijke beloning voor mannen en vrouwen
door transparantie) en in het EU-actieplan
2017-2019: “De loonkloof tussen vrouwen en
mannen aanpakken” (40).

• In het Verdrag van Lissabon (36) is een verbintenis
opgenomen tot bevordering van gendergelijkheid, opgenomen in Verklaring nr. 19, die is
gehecht aan de slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van
Lisbon heeft aangenomen (37).

• In het strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019 (41) worden de EU-fondsen
aangeduid als het belangrijkste investeringsinstrument van de EU, ook voor de bevordering
van gendergelijkheid, onder meer door:
– voortdurende monitoring en ondersteuning van de lidstaten bij het behalen van de
doelstellingen van Barcelona betreffende
kinderopvang;
– inachtneming van de resultaten van de openbare raadpleging over het evenwicht tussen
werk en privéleven (42);
– ondersteuning van bedrijven bij hun inspanningen om de arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen te vergroten door het bevorderen
van platforms voor diversiteitscharters (43);
– integratie van het genderperspectief in de
uitvoering van de Europese Migratieagenda (44), door belemmeringen voor vrouwelijke migranten op de arbeidsmarkt weg te
nemen en optimaal gebruik te maken van
de mogelijkheden die in dit verband worden
geboden door het Europees Sociaal Fonds
(ESF), en
– voorlichting om ondernemerschap door
vrouwen te bevorderen, onder meer door een

• In het EU-beleid voor economische groei (Europa 2020) (38) is de vergroting van de arbeidsmarktparticipatie als doelstelling opgenomen.
Daarnaast bevatten de doelstellingen van Barcelona (39) een specifieke doelstelling betreffende
de uitbreiding van de kinderopvang om de
combinatie van werk en privéleven voor zowel
vrouwen als mannen gemakkelijker te maken.
• Thema’s als de loonkloof tussen vrouwen en
mannen en diversiteit in organisaties zijn prioriteiten van de Europese Commissie die rechtstreeks verband houden met de doelstellingen
van de EU-fondsen. Deze Europese prioriteiten
zijn vastgelegd in de juridisch bindende Richtlijn 2014/95/EU (inzake de bekendmaking van
niet-financiële informatie en informatie inzake
diversiteit door bepaalde grote ondernemingen
en groepen), in de niet-bindende Aanbeveling

(35) Europese Unie (2007), Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Brussel: EU. Beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
(36) Europees Parlement (2018), Infopagina’s over de Europese Unie: het Verdrag van Lissabon, Brussel: Europees Parlement. Beschikbaar
op: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/5/the-treaty-of-lisbon#
(37) Europees Parlement (2018), Infopagina’s over de Europese Unie: gelijkheid van vrouwen en mannen, Brussel: Europees Parlement. Beschikbaar op: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/59/equality-between-men-and-women
(38) Europese Commissie (2010), De Europa 2020-strategie, Brussel: Europese Commissie. Beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=en
(39) Europese Commissie (2018), Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de Regio’s over de ontwikkeling van kinderopvangfaciliteiten voor jonge kinderen met het oog op een verbetering van de
arbeidsparticipatie van vrouwen, een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en het ontstaan van duurzame en
inclusieve groei in Europa (de “doelstellingen van Barcelona”), Brussel: Europese Commissie. Beschikbaar op: https://op.europa.eu/nl/
publication-detail/-/publication/38b8e881-529f-11e8-be1d-01aa75ed71a1
(40) Europese Commissie (g.d.), EU action against pay discrimination, Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-against-pay-discrimination_nl
(41) Europese Commissie (2015), Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019, Brussel: Europese Commissie. Beschikbaar op:
https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-nl
(42) Europese Commissie (2015), First-Phase Consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on Possible Action Addressing the Challenges
of Work-life Balance Faced by Working Parents and Caregivers (C(2015) 7754 final), Brussel: Europese Commissie.
(43) Europese Commissie (2019), Tackling discrimination, Brussel: directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken. Beschikbaar op:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_en.htm
(44) Europese Commissie (2015), Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio’s — Een Europese migratieagenda (COM(2015) 240 final), Brussel: Europese Commissie. Beschikbaar
op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=EN
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e‑platform voor vrouwelijke ondernemers
te lanceren (2016), een Europees netwerk
van vrouwelijke business angels te creëren
(2016) en een netwerk van hubs van vrouwelijke internetondernemers op te zetten.
• Het Europees pact voor gendergelijkheid 20112020 (45) bevat de drie voornaamste ambities
van de EU inzake gendergelijkheid:
– de kloof tussen vrouwen en mannen op
het gebied van werkgelegenheid en sociale
bescherming dichten;
– een beter evenwicht tot stand brengen tussen
werk en privéleven voor vrouwen en mannen
gedurende hun gehele levenscyclus, en
– alle vormen van geweld tegen vrouwen
bestrijden.
• In de Europese pijler van sociale rechten (46),
die in november 2017 werd geïntroduceerd
door de EU-instellingen op de sociale top voor
eerlijke banen en groei, zijn twintig basisbeginselen vastgelegd die als kader dienen voor de
convergentie naar betere levens- en arbeidsomstandigheden in de hele EU. De beginselen zijn
onderverdeeld in drie categorieën: gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt (waaronder
“basisbeginsel 2: gendergelijkheid” (47)), billijke
arbeidsvoorwaarden, en sociale bescherming
en inclusie. Door deze elementen te koppelen
aan de toekomstige uitvoering van de EU-fondsen, met name van het Europees Sociaal Fonds
Plus (ESF+), wordt beoogd de toepassing van
de pijler te ondersteunen.

• De onlangs aangenomen richtlijn betreffende
het evenwicht tussen werk en privéleven (Richtlijn (EU) 2019/1158) (48) stelt gendergelijkheid
centraal en legt de nadruk op de verwezenlijking
van essentiële aspecten van de Europese pijler
van sociale rechten (basisbeginsel 9: evenwicht
tussen werk en privéleven) (49)), door middel van
juridische en beleidsmaatregelen:
– Juridische maatregel: de invoering van vaderschapsverlof. Vaders/gelijkwaardige
tweede ouders zullen ter gelegenheid van
de geboorte van een kind ten minste tien
dagen vaderschapsverlof kunnen opnemen,
waarvan de vergoeding ten minste het niveau zal hebben van de uitkering bij ziekte.
– Juridische maatregel: versterking van het
bestaande recht op 4 maanden ouderschapsverlof door twee van deze maanden
niet-overdraagbaar naar de andere ouder te
maken. De vergoeding voor deze maanden
zal worden bepaald door de lidstaten.
– Beleidsmaatregel: een beter gebruik van
EU-fondsen om de langdurige zorg en de
kinderopvang te verbeteren.
– Beleidsmaatregel: een eind maken aan negatieve economische prikkels voor “tweede
verdieners”, waardoor vrouwen ervan worden
weerhouden aan het werk te gaan of voltijds
te werken.
In 2015 namen alle lidstaten van de Verenigde
Naties (VN) — waaronder alle EU-lidstaten — de
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (50) en de
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s)
aan. Gendergelijkheid is een horizontaal aspect van

(45) Raad van de Europese Unie (2011), Conclusies van de Raad van 7 maart 2011 over het Europees pact voor gendergelijkheid (2011-2020), Brussel:
Raad van de Europese Unie. Beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XG0525(01)&from=EN
(46) Europese Commissie (2017), De Europese pijler van sociale rechten, Brussel: Europese Commissie. Beschikbaar op: https://ec.europa.
eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_nl
(47) Basisbeginsel 2 (gendergelijkheid) bepaalt dat “het beginsel van gelijke behandeling en gelijke kansen voor vrouwen en mannen moet
worden gewaarborgd en bevorderd op alle vlakken, waaronder dat van de participatie op de arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en
loopbaanontwikkeling; [en] vrouwen en mannen hebben recht op gelijke beloning voor gelijkwaardige arbeid”. Ga voor meer informatie naar: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/
european-pillar-social-rights-20-principles_en
(48) Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad. Beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
(49) Basisbeginsel 9 (evenwicht tussen werk en privéleven) bepaalt: “Ouders en mensen met zorgtaken hebben recht op geschikte vormen
van verlof, flexibele werkregelingen en toegang tot zorgvoorzieningen. Vrouwen en mannen hebben gelijke toegang tot speciale
vormen van verlof om hun zorgtaken te kunnen vervullen en worden aangemoedigd daar op een evenwichtige manier gebruik van te
maken.”
(50) Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2015), Resolutie van de Algemene Vergadering van 25 september 2015. Onze wereld
transformeren: de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, New York: UNGA. Beschikbaar op: https://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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alle 17 SDG’s, alsook een zelfstandige doelstelling
(SDG 5: “Bereik gendergelijkheid en emancipatie
van alle vrouwen en meisjes”) (51). Punt 20 van de
Agenda 2030 wijst uitdrukkelijk op het belang om
genderkloven te dichten en gendergelijkheid te

steunen door het genderperspectief stelselmatig
te mainstreamen; het SDG-kader bevat daarnaast
ook een specifieke indicator voor genderbewust
budgetteren (indicator 5.c.1).

Meer over de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die gericht zijn op het
dichten van genderkloven en de ondersteuning van gendergelijkheid (punt 20 van
de Agenda 2030)
Door gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes te bewerkstelligen, kunnen we
een cruciale bijdrage leveren om bij alle doelstellingen en subdoelstellingen vooruitgang te boeken.
Zolang de helft van de mensheid de volledige toegang tot mensenrechten en kansen wordt ontzegd, is het onmogelijk het menselijke potentieel ten volle te benutten en duurzame ontwikkeling te
bereiken. Vrouwen en meisjes moeten gelijke toegang kunnen krijgen tot kwaliteitsvol onderwijs,
economische hulpbronnen en politieke participatie, en moeten ten opzichte van mannen en jongens
gelijke kansen krijgen wat werkgelegenheid, leiderschap en besluitvorming op alle niveaus betreft.
We zullen ons inspannen om de investeringen die de genderkloof moeten verkleinen, aanzienlijk op
te drijven en om de steun te verhogen voor instellingen die actief zijn op het vlak van de gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen op mondiaal, regionaal en nationaal niveau. Alle vormen
van discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes zullen worden geëlimineerd, ook dankzij de
betrokkenheid van mannen en jongens. Het systematisch meenemen van een genderperspectief in
de implementatie van de Agenda, is cruciaal.
Concrete vereisten om rekening te houden
met gendergelijkheid bij de EU-fondsen
In het voorstel van de Europese Commissie voor de
verordeningen voor de periode 2021-2027 wordt
een aantal concrete vereisten en verplichtingen
voor de lidstaten en beheersautoriteiten vastgesteld bij de programmering en uitvoering van
programma’s van de EU-fondsen. Deze vormen
de minimumvereisten voor de toepassing van
gendergelijkheid bij de EU-fondsen. Ze kunnen
echter ook als ijkpunten worden gebruikt om verder
te gaan dan de basisvereisten voor de volledige
toepassing van de tweeledige aanpak van gendergelijkheid voor de EU-fondsen, in overeenstemming
met de geldende verdragsverplichtingen.
De vereisten, zoals neergelegd in het voorstel
voor de GB-verordening (COM(2018) 375 final),
betreffen onder meer:

• de verplichting om gendergelijkheid als horizontaal beginsel aan te merken (GB-verordening,
overweging 5);
• de definitie van de partners die betrokken moeten worden bij de programmeringsprocessen en
de uitvoering van de programma’s, waaronder
“instanties die tot taak hebben gendergelijkheid
te bevorderen” (GB-verordening, artikel 6), en
• de verplichting van beheersautoriteiten om
“criteria en procedures vast te stellen en toe te
passen die niet-discriminerend en transparant
zijn, en gendergelijkheid waarborgen” (GB-verordening, artikel 67).
Het vereiste om gendergelijkheid aan te mer‑
ken als horizontaal beginsel vloeit voort uit
de doelstelling om de tweeledige EU-aanpak van
gendergelijkheid toe te passen, die zowel specifieke maatregelen als gendermainstreaming in
ruimere zin omvat.

(51) UN Women (2015), SDG 5: Gendergelijkheid en emancipatie van alle vrouwen en meisjes bereiken, New York: UN Women. Beschikbaar op:
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
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Meer over gendergelijkheid als horizontaal beginsel (GB-verordening, COM(2018) 375
final, overweging 5)
“Horizontale beginselen als bedoeld in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie
(“VEU”) en in artikel 10 VWEU, met inbegrip van de beginselen subsidiariteit en evenredigheid als
bedoeld in artikel 5 van het VEU moeten worden nageleefd bij de uitvoering van de Fondsen, rekening houdend met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De lidstaten moeten
ook voldoen aan de verplichtingen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap, en toegankelijkheid garanderen in overeenstemming met artikel 9 en met de wetgeving
van de Unie tot harmonisering van toegankelijkheidseisen voor producten en diensten. Lidstaten
en de Commissie moeten ernaar streven ongelijkheden op te heffen, de gelijkheid van mannen en
vrouwen te bevorderen en het genderperspectief te integreren, alsmede discriminatie op grond
van geslacht, ras of etnische oorsprong, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele
geaardheid te bestrijden. De Fondsen mogen geen maatregelen ondersteunen die bijdragen aan
enige vorm van segregatie.. […]”
Artikel 6 betreffende partnerschappen en meerlagig bestuur stelt dat bepaalde partners bij alle

stappen ter bevordering van gendergelijkheid
moeten worden betrokken.

Meer over het betrekken van partners bij de bevordering van gendergelijkheid
(GB-verordening, COM(2018) 375 final, artikel 6)
“1. Elke lidstaat organiseert een partnerschap met de bevoegde regionale en lokale autoriteiten. Bij
dit partnerschap zijn ten minste de volgende partners betrokken:
a) stedelijke en andere overheden;
b) economische en sociale partners;
c) de desbetreffende instanties die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen, milieupartners en de instanties die tot taak hebben sociale insluiting, grondrechten, rechten van personen met
een handicap, gendergelijkheid en non-discriminatie te bevorderen.”
Artikel 67 stelt algemene vereisten vast betreffende
genderbewuste criteria voor projectselectie

en procedures in het kader van de “Selectie van
concrete acties door de beheersautoriteit”.

Meer over de criteria voor de selectie van projecten (GB-verordening, COM(2018) 375
final, artikel 67)
“1. Voor de selectie van concrete acties moet de beheersautoriteit criteria en procedures vaststellen
en toepassen die niet-discriminerend en transparant zijn, gendergelijkheid waarborgen en rekening
houden met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het beginsel van duurzame
ontwikkeling en van het beleid van de Unie op milieugebied overeenkomstig artikel 11 en artikel 191,
lid 1, VWEU.”
Behalve in de GB-verordening zijn er verdere eisen
inzake gendergelijkheid opgenomen in de verordeningen van de afzonderlijke fondsen: Dit geldt
met name voor het Europees Sociaal Fonds Plus
(ESF+). De verordeningen betreffende het Europees

Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het
Cohesiefonds en het Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) herhalen
grotendeels de vereisten die in de voorgestelde
GB-verordening zijn opgenomen.
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Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
De ESF+-verordening (COM(2018) 382 final) bevat
specifieke doelstellingen, waarvan er een gericht
is op de bevordering van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en een beter evenwicht
tussen werk en gezin, onder meer via toegang
tot kinderopvang (ESF+-verordening, artikel 4). Er

wordt uitdrukkelijk gepleit voor maatregelen ter
ondersteuning van de gelijkheid van mannen en
vrouwen, onder andere in de oproep tot gelijke
kansen om “de gelijkheid van mannen en vrouwen [te waarborgen] tijdens de voorbereiding,
de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van
de programma’s en acties” (ESF+-verordening,
artikel 6).

Meer over de vereisten betreffende gendergelijkheid in de ESF+-verordening
(COM(2018) 382 final)
“[Artikel 4, Specifieke doelstellingen]: Het ESF+ ondersteunt de volgende specifieke doelstellingen op
de beleidsgebieden werkgelegenheid, onderwijs, sociale inclusie en gezondheid en draagt zo ook
bij tot de in artikel [4] van de [toekomstige GB-verordening] vastgestelde beleidsdoelstelling “Een
socialer Europa — De uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten”: [...] iii) de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, een beter evenwicht tussen werk en gezin — onder meer via toegang tot
kinderopvang — een gezonde en goed aangepaste werkomgeving — waarbij gezondheidsrisico’s
worden aangepakt — de aanpassing van werknemers, ondernemingen en ondernemers aan veranderingen, en gezond en actief ouder worden bevorderen.”
[Artikel 6 Gelijkheid van mannen en vrouwen, gelijke kansen en non-discriminatie]: “1. Bij alle in het
kader van het ESF+-onderdeel onder gedeeld beheer uitgevoerde programma’s en bij de door de onderdelen werkgelegenheid en sociale innovatie en gezondheid ondersteunde acties wordt de gelijkheid
van mannen en vrouwen gewaarborgd tijdens de voorbereiding, de uitvoering, de monitoring en
de evaluatie van de programma’s en acties. Ook worden tijdens de voorbereiding, de uitvoering, de
monitoring en de evaluatie van de programma’s en acties gelijke kansen voor iedereen bevorderd,
zonder discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, een
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid.
2. De lidstaten en de Commissie ondersteunen ook specifieke gerichte acties om de in lid 1 bedoelde beginselen te bevorderen in het kader van alle doelstellingen van het ESF+, met inbegrip van de
overgang van residentiële/institutionele zorg naar zorg in gezins- en gemeenschapsverband.
[Overwegingen]: “(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn de werkgelegenheid te bevorderen door actieve
maatregelen waardoor (her)integratie op de arbeidsmarkt, met name van jongeren, langdurig werklozen en inactieven, mogelijk wordt gemaakt, alsook door zelfstandige arbeid en de sociale economie
te bevorderen. Het ESF+ moet erop gericht zijn de werking van de arbeidsmarkten te verbeteren door
de modernisering van de arbeidsmarktinstellingen, zoals de openbare diensten voor arbeidsvoorziening, te ondersteunen om hun capaciteit te verbeteren om intensief gericht advies en begeleiding te
verlenen tijdens de zoektocht naar werk en de overgang naar werk en om de mobiliteit van werknemers te verbeteren. Het ESF+ moet de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt bevorderen via
maatregelen die er onder meer op gericht zijn het evenwicht tussen werk en privéleven en de toegang
tot kinderopvang te verbeteren. Het ESF+ moet ook tot doel hebben een gezonde en goed aangepaste
werkomgeving te creëren om te beantwoorden aan de gezondheidsrisico’s die verband houden met
de veranderende vormen van werk en de behoeften van een vergrijzende beroepsbevolking.
(28) De lidstaten en de Commissie moeten ervoor zorgen dat het ESF+ bijdraagt tot de bevordering
van de gelijkheid van vrouwen en mannen overeenkomstig artikel 8 VWEU ter bevordering van gelijke
behandeling en kansen voor vrouwen en mannen op alle gebieden, waaronder de participatie op
de arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en loopbaanontwikkeling. Zij moeten er ook voor zorgen dat
het ESF+ gelijke kansen voor iedereen bevordert, zonder discriminatie, overeenkomstig artikel 10
VWEU, alsook de inclusie in de maatschappij van personen met een handicap op voet van gelijkheid
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met anderen en dat het bijdraagt tot de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake
de rechten van personen met een handicap. Met deze beginselen moet tijdig en op consistente wijze rekening worden gehouden in alle dimensies en in alle fasen van de voorbereiding, monitoring,
uitvoering en evaluatie van de programma’s, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat er specifieke
acties worden ondernomen ter bevordering van gendergelijkheid en gelijke kansen. Het ESF+ moet
ook de overgang van residentiële/institutionele zorg naar zorg in gezins- en gemeenschapsverband
bevorderen, in het bijzonder voor degenen die te maken hebben met meervoudige discriminatie. Het
ESF mag geen actie ondersteunen die bijdraagt tot segregatie of sociale uitsluiting. Verordening (EU)
nr. [toekomstige GB-verordening] bepaalt dat de regels betreffende subsidiabiliteit van de uitgaven
op nationaal niveau moeten worden vastgesteld, met bepaalde uitzonderingen, waarvoor in specifieke bepalingen ten aanzien van het ESF+-onderdeel onder gedeeld beheer moet worden voorzien.
(33) Een van de grootste belemmeringen om een bedrijf te starten is gebrek aan toegang tot krediet voor micro-ondernemingen, de sociale economie en sociale ondernemingen, met name voor
degenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan. In de ESF+-verordening zijn bepalingen vastgesteld om een marktecosysteem te creëren om het aanbod aan en de toegang tot financiering
te vergroten voor sociale ondernemingen en tegemoet te komen aan de vraag van degenen die
hieraan het meest behoefte hebben, met name de werklozen, vrouwen en kwetsbare mensen die
een micro-onderneming willen starten of uitbouwen. Aan deze doelstelling zal ook worden gewerkt
via financieringsinstrumenten en begrotingsgaranties in het kader van de beleidscomponent voor
sociale investeringen en vaardigheden van het InvestEU-fonds.”

Delen van ervaringen met de praktijkgemeenschap voor gendermainstreaming —
de STANDAARD voor het ESF (2014‑2020)
De Europese Commissie heeft een praktijkgemeenschap voor gendermainstreaming (GenderCoP) opgezet voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) tijdens de periode 2007-2013, in het
kader van de transnationale samenwerking. Deze gemeenschap van deskundigen fungeert
als leernetwerk ter ondersteuning van de bij het ESF betrokken beheersautoriteiten en intermediaire instanties, dat hen moet helpen beter gebruik te maken van de strategieën inzake
gendermainstreaming bij de uitvoering van de prioritaire assen van het ESF. De leden van GenderCoP hebben een Europese STANDAARD opgesteld, een handleiding die uiteenzet hoe het
genderperspectief in alle fasen van het ESF-beheer moet worden toegepast. De STANDAARD
van GenderCoP werd in vier lidstaten uitgeprobeerd: in Vlaanderen (België), Tsjechië, Finland
en Zweden. De Europese Commissie heeft alle lidstaten aangespoord om gebruik te maken
van deze standaard door het initiatief formeel te ondersteunen.
De STANDAARD die tijdens de periode 2007-2013 van de EU-fondsen werd ontwikkeld, is bedoeld
om richtsnoeren te bieden voor een vakkundige, genderspecifieke programmering en uitvoering van de ESF-programma’s. Deze periode werd gekenmerkt door meer concrete doelen en
ambities met betrekking tot de genderspecifieke uitvoering van het ESF, vergeleken met alle
andere fondsen. De STANDAARD bevat zeer waardevolle ervaringen, uitleg en voorbeelden
van beste praktijken, die laten zien hoe gendergelijkheid in de ESF-procedures en ‑prioriteiten
kan worden verwerkt. De handleiding kan worden gebruikt als richtsnoer bij de toepassing van
gendermainstreaming in het ESF, maar ook als hulpmiddel voor de beoordeling en monitoring
van bestaande praktijken. Meer specifiek bevat de STANDAARD vereisten voor de toepassing
van gendermainstreaming en specifieke acties in het kader van het ESF, zowel op Europees
als op nationaal niveau. Op nationaal niveau worden er vereisten vastgesteld voor nationale
of subnationale operationele programma’s en voor de nationale of subnationale uitvoering
daarvan, inclusief projecten. In de STANDAARD wordt een algemeen model gehanteerd om
het ESF te beschrijven.
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Bovendien wordt in de STANDAARD het belang benadrukt van een samenhangende integratie
van het genderperspectief in de procedures van de EU-fondsen, zowel op EU-niveau (begroting
en verordeningen) als in de prioriteiten en de “volgende” niveaus (planning, programmering
en vaststelling van de voorwaarden en selectiecriteria voor projecten door de lidstaten).
Aangezien gendergelijkheid een beleidsbrede doelstelling is, vormt het een verplichting op
verschillende beleidsniveaus. De STANDAARD is ontworpen om gendergelijkheid en de tweeledige aanpak van gelijkheid op samenhangende wijze in alle fasen van het ESF-beheer te
integreren. De samenhang tussen de verschillende beleidscycli en ‑procedures is belangrijk.
Ieder niveau vormt immers weer de basis voor het volgende niveau. Zonder samenhang kan
de dimensie van gendergelijkheid niet naar behoren in door de EU-fondsen gefinancierde
projecten worden verwerkt.
Klik hier voor meer informatie over de STANDAARD.
Klik hier voor informatie over verdere GenderCop-documenten.

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling
(EFRO) en het Cohesiefonds

Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling (Elfpo)

In de verordening inzake het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds
(COM(2018) 372 final) wordt het vereiste herhaald
dat gendergelijkheid als horizontaal beginsel moet
worden aangemerkt, in aansluiting op de definitie
voorzien in de GB-verordening (52) (overweging 5).

De specifieke verordening betreffende het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
(Elfpo) (COM(2018) 392 final) benadrukt de noodzaak om “instanties die tot taak hebben gendergelijkheid te bevorderen, “waar van toepassing” als
partners bij het ontwerpen van de GLB-plannen
te betrekken” (artikel 94). De verordening bevat
tevens een verplichting voor beheersautoriteiten
om organisaties die de gelijkheid tussen mannen
en vrouwen bevorderen, te informeren over de
mogelijkheden van financiering (artikel 110).

Meer over het vereiste om organisaties die zich bezighouden met de bevordering
van gendergelijkheid, te informeren over de financieringsmogelijkheden, zoals
voorzien in de verordening betreffende het GLB/Elfpo (COM(2018) 392 final)
[Artikel 94, Procedurevereisten]: “[…] 3. Elke lidstaat organiseert een partnerschap met de bevoegde
regionale en lokale autoriteiten. Bij dit partnerschap zijn ten minste de volgende partners betrokken:
(a) relevante overheidsinstanties;
(b) economische en sociale partners;

(52) In COM(2018) 372 final, overweging 5, wordt bepaald dat “horizontale beginselen als bedoeld in artikel 3 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie (“VEU”) en in artikel 10 VWEU, met inbegrip van de beginselen subsidiariteit en evenredigheid als bedoeld in artikel 5
van het VEU moeten worden nageleefd bij de uitvoering van de Fondsen, rekening houdend met het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie. De lidstaten moeten ook voldoen aan de verplichtingen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap, en toegankelijkheid garanderen in overeenstemming met artikel 9 en met de wetgeving van de Unie tot harmonisering van toegankelijkheidseisen voor producten en diensten. Lidstaten en de Commissie moeten ernaar streven ongelijkheden
op te heffen, de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen en het genderperspectief te integreren, alsmede discriminatie op
grond van geslacht, ras of etnische oorsprong, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden. De
Fondsen mogen geen maatregelen ondersteunen die bijdragen aan enige vorm van segregatie. [...]”.
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(c) de desbetreffende instanties die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen en, waar
van toepassing, de instanties die tot taak hebben sociale inclusie, grondrechten, gendergelijkheid
en non-discriminatie te bevorderen.
De lidstaten betrekken deze partners bij de voorbereiding van de strategische GLB-plannen [gemeenschappelijk landbouwbeleid].
[Artikel 110, Beheersautoriteit]: “2. De beheersautoriteit is ervoor verantwoordelijk dat het strategisch
GLB-plan op efficiënte, doeltreffende en correcte wijze wordt beheerd en uitgevoerd. Met name zorgt
zij ervoor dat: […] (k) bekendheid wordt gegeven aan het strategisch GLB-plan, onder meer via
het nationale GLB-netwerk, door potentiële begunstigden, beroepsorganisaties, de economische en
sociale partners, organisaties voor de bevordering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en
de betrokken niet-gouvernementele organisaties, met inbegrip van milieuorganisaties, te informeren
over de door het strategisch GLB-plan geboden mogelijkheden en over de wijze waarop toegang
kan worden verkregen tot de financiering in het kader van het strategisch GLB-plan, alsook door
de begunstigden en het brede publiek te informeren over de steun van de Unie voor landbouw en
plattelandsontwikkeling via het strategisch GLB-plan.”
Randvoorwaarden EU-fondsen
In aansluiting op de algemene beleidsdoelstelling “Een socialer Europa door de uitvoering van
de Europese pijler van sociale rechten” wordt in
bijlage IV bij de GB-verordening gewezen op de
noodzaak van een “nationaal strategisch kader
voor gendergelijkheid” als een randvoorwaarde voor het EFRO, ESF+ en het Cohesiefonds
(volgens de voorgestelde GB-verordening, artikel 11, lid 1). Hieraan moet alleen worden voldaan indien een lidstaat ervoor kiest een van
de volgende twee specifieke doelstellingen uit
te voeren door middel van een operationeel
programma:
• EFRO 4.1: verbetering van de doeltreffendheid van de arbeidsmarkten en de toegang
tot hoogwaardige werkgelegenheid door de
ontwikkeling van infrastructuur, of
• ESF+ 4.1.3: de arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen, een beter evenwicht tussen werk en
gezin — onder meer via toegang tot kinderopvang — een gezonde en goed aangepaste
werkomgeving — waarbij gezondheidsrisico’s
worden aangepakt — de aanpassing van werknemers, ondernemingen en ondernemers aan
veranderingen, en gezond en actief ouder
worden bevorderen.

Wat betreft de financiering van een van deze twee
specifieke doelstellingen die een lidstaat heeft
gekozen, moet hun nationaal strategisch kader
voor gendergelijkheid op nationaal niveau voldoen aan de volgende vereisten (GB-verordening,
bijlage IV, tabel “Thematische randvoorwaarden
die van toepassing zijn op het EFRO, het ESF+ en
het Cohesiefonds” — artikel 11, lid 1:
1. een empirisch onderbouwd overzicht van
de uitdagingen op het gebied van gendergelijkheid (zie tool 2);
2. maatregelen om de genderkloof op het
gebied van werkgelegenheid, verloning en
pensioenen aan te pakken en een evenwicht
tussen werk en privéleven te bevorderen,
onder meer door een betere toegang tot
opvang en onderwijs voor jonge kinderen,
met streefdoelen (zie tool 3, tool 4 en tool 6);
3. regelingen voor toezicht, evaluatie en herziening van het strategische beleidskader
(tool 6) en de methoden voor gegevensverzameling (zie tool 8 en tool 11), en
4. regelingen om te waarborgen dat het ontwerp, de uitvoering, het toezicht en de evaluatie gebeuren in nauwe samenwerking
met organen voor gelijke kansen, sociale
partners en betrokken maatschappelijke
organisaties (zie tool 5).
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• Gendergelijkheid in de Europese Unie
• Europees Instituut voor gendergelijkheid

Aanvullende informatie

© EIGE

Raadpleeg het voorstel van de Commissie voor
de verordeningen voor 2021-2027:

Wilt u meer weten over het werk en beleid van de
EU op het gebied van gendergelijkheid, ga dan naar:

32 Europees Instituut voor gendergelijkheid

• verordening gemeenschappelijke bepalingen
(COM(2018) 375 final)
• verordening ESF+ (COM(2018) 382 final)
• verordening ERDF en Cohesiefonds
(COM(2018) 372 final)
• verordening GLB/Elfpo (COM(2018) 392 final)
• verordening Europees Fonds voor maritieme
zaken en visserij (EFMZV) (COM(2018) 390 final)
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Nationale/subnationale programmering en
projectondersteuning
Tool 2: Analyse van genderongelijkheden en
genderbehoeften op nationaal en subnationaal niveau
Inleiding
Deze tool biedt een handleiding voor de beoordeling van genderongelijkheden en genderbehoeften
in het kader van programma’s die gefinancierd
worden uit de EU-fondsen. Hij is ontwikkeld voor
de lidstaten en beheersautoriteiten op nationaal
en subnationaal niveau.
Genderanalyse vormt de basis voor een effectieve
toepassing van gendergelijkheid gedurende de
volledige programmeringsperiode. Gendereffectbeoordelingen verzamelen betrouwbare gegevens
waarmee de actuele situatie van doelgroepen kan
worden beschreven. Met die beoordelingen worden specifieke kloven en ongelijkheden in kaart
gebracht, met name op het gebied van regionale
economische ontwikkeling, arbeidsmarktparticipatie, onbetaald werk, de ondersteuning van betere
zorgverlening en praktijken ter verbetering van
het evenwicht tussen werk en privéleven voor
zowel vrouwen als mannen. Ook maatregelen met
betrekking tot investeringen in infrastructuur of
specifieke economische sectoren (zoals visserij,
landbouw enz.) zijn belangrijk om de economische verschillen tussen vrouwen en mannen te
verkleinen.
Voor de EU-fondsen is genderanalyse noodzakelijk om:
• de tweeledige aanpak van gendergelijk‑
heid te bevorderen. Volgens de tweeledige
aanpak die door de Europese Commissie is
vastgesteld, zijn speciale acties een manier
om bestaande ongelijkheden tegen te gaan,
terwijl gendermainstreaming een strategie
voor de langere termijn vormt om de beleidsvorming inzake gendergelijkheid te versterken.
Ook kunnen er speciale projecten worden
ontwikkeld om genderkloven te verkleinen en
de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te

bevorderen. Genderongelijkheid is een essentieel aandachtspunt voor de EU-fondsen. Met een
sociaaleconomische genderanalyse kunnen de
verschillen en specifieke behoeften van vrouwen
en mannen worden vastgesteld. Deze analyses
zijn derhalve noodzakelijk om de prioriteiten
van de operationele programma’s invulling te
geven en te verantwoorden. Genderanalyses
en ‑beoordelingen moeten worden gebruikt
bij de ontwikkeling van de doelstellingen en
indicatoren in partnerschapsovereenkomsten,
operationele programma’s en projecten;
• de kwaliteit en de doeltreffendheid te be‑
vorderen. De EU-fondsen moeten zo goed mogelijk worden gebruikt om de hele bevolking te
bedienen. Dit betekent dat wanneer er EU-middelen worden gebruikt om strategische doelen
van de EU op het gebied van economische groei,
werkgelegenheid en sociale inclusie te bereiken, de fondsen tegelijkertijd moeten worden
gebruikt om gendergelijkheid te bevorderen
en betere resultaten te bieden aan vrouwen
en mannen in al hun diversiteit. Gendereffectbeoordelingen moeten onderdeel vormen
van basisbeoordelingen, sociaaleconomische
analyses, de vaststelling van doelstellingen en
de kaders voor indicatoren, die ten grondslag
liggen aan de uitvoering van de fondsen en
vorm geven aan de monitoring-, evaluatie- en
rapportageprocessen van de EU-fondsen. Door
de oorzaken van ongelijkheden te analyseren,
wordt het mogelijk genderrelevante doelen te
stellen en activiteiten na te streven die bijdragen
aan de algemene strategische doelen;
• gericht aandacht te besteden aan kansar‑
me en achtergestelde groepen vrouwen en
mannen. In genderanalyses wordt rekening
gehouden met de uiteenlopende ervaringen
van vrouwen en mannen naargelang van hun
verschillende kenmerken, zoals leeftijd, inkomen, armoedeniveau, stedelijke/landelijke
woonplaats, ras of etnische afkomst enz. Deze
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“intersectionele” analyse van de kenmerken die
het dagelijks leven van vrouwen en mannen
beïnvloeden, is essentieel om ongelijkheid te
kunnen begrijpen. Dit begrip is op zijn beurt
belangrijk voor de invulling van programma’s
en projecten in het kader van de EU-fondsen
die inspelen op deze verschillen en daardoor
betere resultaten boeken;
• beter gebruik te maken van specifieke
lokale gegevens. Gegevens over de lokale
arbeidsmarkt zijn uiterst belangrijk voor de
invulling van subnationale programma’s en
lokale projecten. Die gegevens moeten rekening houden met de verschillende situaties
van vrouwen en mannen voor wat betreft hun
aanwezigheid in verschillende beroepsgroepen
en sectoren, de beschikbaarheid van plaatselijke
kinderopvang en andere sociale voorzieningen,
de beschikbaarheid van geïntegreerd vervoer,
het lokale opleidingsaanbod en de lacunes in
de ontwikkeling van vaardigheden, de verdeling
van betaald en onbetaald werk, en informatie
uit onderzoeken naar tijdsbesteding.
Stappen om genderongelijkheden en
‑behoeften te beoordelen en analyseren
Bij het ontwerpen van operationele programma’s
(OP’s) voor de EU-fondsen kan er een reeks hulpmiddelen worden gebruikt, waaronder SWOT-analyses van sterke en zwakke punten, kansen en
bedreigingen, om behoeften in kaart te brengen
en strategische doelen te bepalen.
Opgemerkt moet worden dat er voor de stapsgewijze toolkit een algemeen model is ontwikkeld
voor de integratie van gendergelijkheidsaspecten
in de EU-fondsen. Er bestaan echter aanzienlijke
nationale verschillen in de uitvoeringssystemen,
bijvoorbeeld:
• gebaseerd op programma’s. Sommige lidstaten of regio’s ontwikkelen “programma’s”
op basis van de algemene thematische prioriteiten die in de operationele programma’s zijn
vastgesteld. Deze programma’s worden vaak
uitgevoerd door verschillende ministeries of
afdelingen van ministeries;
• gebaseerd op actieplannen. Andere lidstaten
ontwikkelen “actieplannen” op basis van de
OP’s die worden uitgevoerd in de regio’s van
de lidstaten;
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• gebaseerd op aanbestedingen. Een derde vorm van uitvoering is de aanbesteding
van projecten, rechtstreeks gebaseerd op de
prioriteiten uit de OP’s, zonder intermediaire
instanties (zoals ministeries).
Deze verschillende procedures en systemen maken dat de uitvoeringseisen soms niet worden
vastgelegd in een programma of actieplan, maar
in andere documenten die de uitvoering bepalen.
De algemene beginselen en vereisten die in de
stapsgewijze toolkit uiteen worden gezet, kunnen
echter ongeacht het gebruikte uitvoeringssysteem
worden toegepast.
Volg deze stappen om een nauwkeurige, relevante
analyse en beoordeling van genderongelijkheden
en ‑behoeften te waarborgen:
Stap 1. Verzamel informatie en uitgesplitste
gegevens over de doelgroep
Overweeg om iedere analyse te baseren op uitgesplitste gegevens. Dit houdt in dat statistische
gegevens over de doelgroep worden uitgesplitst
naar kenmerken als sekse, gender, leeftijd, ras,
etnische afkomst, handicaps, sociaaleconomische status, opleidingsniveau, werkgelegenheid
in verschillende sectoren, ondernemerschap in
verschillende sectoren, salarisniveaus en andere
relevante factoren. Bij het verzamelen van deze
gegevens moet een aantal belangrijke principes
in gedachten worden gehouden:
• Het is belangrijk dat gegevens altijd naar sekse worden uitgesplitst als eerste, algemene
indeling. Wanneer u bijvoorbeeld statistische
informatie verzamelt over “jongeren” of “ouderen”, zorg er dan voor dat de doelgroep wordt
uitgesplitst naar sekse.
• Naast kwantitatieve gegevens over specifieke
kenmerken moeten analyses rekening houden
met kwalitatieve gegevens over de werkelijke
ervaringen van mensen. Het is van wezenlijk
belang dat vastgesteld wordt op welke wijze
diensten door verschillende mensen worden
gebruikt en welke middelen moeten worden
ingezet om aan deze verschillen tegemoet te
komen.
• Kwalitatief onderzoek is ook nodig om de oorzaken van ongelijkheid te bepalen; alleen wanneer we inzicht hebben in deze onderliggende
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•

•
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•

oorzaken kunnen we ervoor zorgen dat projecten de gelijkheid op zinvolle wijze vergroten.
Zo worden openbare ruimtes en het openbaar
vervoer bijvoorbeeld door verschillende mensen — oudere vrouwen en mannen, jongere
vrouwen en mannen, kinderen, ouders en
mantelzorgers, forensen — op verschillende
manieren gebruikt, afhankelijk van het tijdstip, hun inkomensniveau, hun arbeidssituatie,
kinderopvangregeling enz. Genderspecifieke
analyses moeten vanuit een breed perspectief
beoordelen wat een grote verscheidenheid
aan gegevens ons vertellen over het dagelijkse
leven van verschillende mensen.
Het is belangrijk om informatie uit uiteenlopende bronnen te gebruiken (bijv. lokale en
subnationale onderzoeken en raadplegingen)
en verschillende bronnen te combineren (bijv.
gegevens van bureaus voor de statistiek, wetenschappelijke publicaties en beleidsrapporten) om een volledig beeld te krijgen van de
alledaagse werkelijkheid.
Wanneer er geen gegevens over ras of etnische
afkomst, leeftijd, handicaps of sekse beschikbaar zijn, moeten deze lacunes duidelijk worden
aangegeven. Ook maatregelen ter verbetering
van de beschikbare gegevens kunnen deel uitmaken van programma’s en lokale projecten.
Deze maatregelen zouden ook in aanmerking
kunnen worden genomen in de projectdoelstellingen en ‑rapportages.
Genderspecifieke gegevens over het evenwicht
tussen werk en privéleven helpen om beter te
begrijpen hoe werk en zorgtaken tussen vrouwen en mannen verdeeld zijn. Gegevens over
werk en andere tijdsbestedingen kunnen licht
werpen op door gender bepaalde patronen in
betaald en onbetaald werk.
Het is essentieel om analyses altijd aan te passen
aan de lokale context, onder meer door lokale
gegevens te gebruiken. Dit kan onder meer
door nationale of lokale genderdeskundigen
in te schakelen, maatschappelijke organisaties
te raadplegen — met name vrouwenorganisaties — nationale onderzoeken te benutten

en onderlinge verbanden te leggen tussen de
gebruikte gegevens.
Nuttige informatiebronnen zijn:
• de gendergelijkheidsindex (53), die gegevens uit
alle EU-lidstaten bevat over acht gebieden: werk,
geld, kennis, tijd, macht, gezondheid, geweld
tegen vrouwen en intersectionele ongelijkheden;
• database genderstatistieken van EIGE (54), een
omvattend kenniscentrum voor genderstatistieken en informatie over diverse aspecten van
(on)gelijkheid van vrouwen en mannen;
• Eurostat genderstatistieken (55), waarin statistieken zo gepresenteerd worden dat ze gemakkelijk te begrijpen zijn, inclusief een statistische
begrippenlijst en links naar verdere informatie,
de nieuwste gegevens en metadata.
Stap 2. Identificeer de bestaande genderon
gelijkheden en hun onderliggende oorzaken
Wanneer u eenmaal over de gegevens beschikt
die u nodig hebt om een duidelijk beeld te krijgen van de doelgroep, is het van belang om de
bestaande genderongelijkheden en de oorzaken
daarvan vast te stellen. Gebruik de onderstaande
basisvragen bij de uitvoering van deze stap. Deze
vragen zijn speciaal bedoeld om meer gericht
aandacht te besteden aan het evenwicht tussen
werk en privéleven. Zij kunnen worden gebruikt
als aanvulling op de algemene analyse voor de
identificatie van de ongelijkheden die tussen
vrouwen en mannen bestaan bij de toegang tot
bestaansmiddelen (werk, geld, macht, gezondheid,
welzijn, veiligheid, kennis-onderwijs, mobiliteit, tijd
enz.) en de uitoefening van fundamentele rechten
(burgerrechten en sociale en politieke rechten) (56).
Algemene vragen die gesteld moeten worden
• Welke verschillen bestaan er tussen de deelname
van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt?
Op welke gebieden zijn vrouwen of mannen
beroepsmatig dominant?

(53) Europees Instituut voor gendergelijkheid (2019), Gender Inequality Index, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/gender-equality-index
(54) Europees Instituut voor gendergelijkheid (2019), Database genderstatistieken, Vilnius: EIGE. Beschikbaar op: Beschikbaar op: https://
eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
(55) Eurostat (2019), Genderstatistieken, Brussel: Eurostat. Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Gender_statistics
(56) Voor verdere uitleg, zie: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/step-3-gender-sensitive-analysis
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• Wat zijn de verschillen in de inkomensniveaus tussen vrouwen en mannen? Bestaan er belangrijke
verschillen tussen de manieren waarop vrouwen
en mannen parttime werken? Hebben vrouwen
vaker meer dan één parttimebaan dan mannen?
• Wat vertellen de gegevens over tijdsbesteding
en het gebruik van voorzieningen ons over de
manier waarop vrouwen en mannen hun tijd
benutten? Wat kunnen we hieruit opmaken
over mogelijke tekortkomingen in lokale voorzieningen, voor wat betreft beschikbaarheid en
openingstijden?
• Zorgen vrouwen vaker dan mannen voor kinderen en andere familieleden? Welke leeftijdsgroepen bij vrouwen en mannen verlenen meer
onbetaalde zorg? Besteden jonge vrouwen
bijvoorbeeld meer tijd aan kinderverzorging dan
jonge mannen? Zorgen oudere mannen voor
hun echtgenoten? Met welke diensten kunnen
verschillende mensen in deze rollen worden
ondersteund om hun welzijn te vergroten?
Specifieke vragen betreffende het Europees
Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het
Cohesiefonds
• Welke verschillen bestaan er tussen vrouwen
en mannen op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie (ICT)?
• Welke verschillen bestaan er tussen de vaardigheden van vrouwen en mannen op het gebied
van onderzoek en innovatie, en het gebruik van
geavanceerde technologieën?
• Welke verschillen bestaan er tussen vrouwen
en mannen op het gebied van vaardigheden
en ondernemerschap?
• Hoe kunnen infrastructuur en ICT-oplossingen helpen om in zorgbehoeften te voorzien,
vaardigheden te ontwikkelen en kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten?
• Is er behoefte aan de ontwikkeling van gendercapaciteit bij de autoriteiten en instanties die
betrokken zijn bij de uitvoering van ESIF-programma’s?
Specifieke vragen betreffende het Europees
Sociaal Fonds Plus (ESF+)
• Bestaan er genderverschillen tussen werkloze jongeren, vrouwelijke en mannelijke
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werkzoekenden en inactieven?
• Worden zowel vrouwen als mannen ondersteund bij zelfstandig ondernemerschap en
deelname aan de sociale economie?
• Is er behoefte aan meer maatwerk bij de verlening van bijstand en ondersteuning bij het
afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, bij arbeidsmarkttransities en het
faciliteren van de mobiliteit van groepen vrouwen en mannen?
• Wijzen de beschikbare gegevens erop dat problemen bij het combineren van werk en privéleven vrouwen beperken bij hun mogelijkheden
op de arbeidsmarkt?
Specifieke vragen betreffende het Europees
Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)
en het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
• Welke verschillen bestaan er tussen vrouwen en
mannen die werkzaam zijn in de visserijsector?
Op welke gebieden zijn vrouwen of mannen
beroepsmatig dominant?
• Wat zijn de verschillen in inkomensniveau tussen
vrouwen en mannen? Bestaan er belangrijke
verschillen tussen vrouwen en mannen die
parttime werken?
• Is er sprake van genderverschillen met betrekking tot vaardigheden en ondernemerschap?
• Moet er specifiek aandacht worden besteed
aan toereikende inkomens voor vrouwen in
de landbouw?
• Moet de positie van vrouwelijke landbouwers
in de waardeketen worden verbeterd?
• Is het nodig om jonge vrouwelijke en mannelijke landbouwers aan te trekken en hun
ondernemerschap in plattelandsgebieden te
ondersteunen?
Specifieke vragen betreffende het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
(Elfpo)
• Welke verschillen bestaan er tussen de werkgelegenheid van vrouwen en mannen op regionaal c.q. subnationaal niveau? Op welke
gebieden zijn vrouwen of mannen beroepsmatig
dominant?
• Wat zijn de verschillen in inkomensniveau tussen
vrouwelijke en mannelijke landbouwers?
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Stap 3. Raadpleeg de doelgroepen
rechtstreeks
Het is belangrijk om de doelgroepen rechtstreeks
te raadplegen. Het is vooral van wezenlijk belang
om vrouwenorganisaties te raadplegen en rekening
te houden met hun standpunten bij het opzetten
van operationele programma’s, het opstellen van
voorstellen voor programmamaatregelen en het
ontwerpen van projecten. Nuttige vragen bij deze
raadplegingen zijn:
• Wat zijn de persoonlijke ervaringen, verwachtingen en behoeften van de groep?
• Verschillen deze voor vrouwen en mannen?
• Komen de geplande maatregelen tegemoet aan
de behoeften van zowel mannen als vrouwen?
Wordt er rekening gehouden met de verschillen
in hun belangen, rollen en positie?
• Hoe kunnen de maatregelen beter tegemoetkomen aan de behoeften van vrouwen en mannen?
Stap 4. Conclusies trekken
Op grond van de verzamelde gegevens, de vastgestelde genderongelijkheden en onderliggende
oorzaken, en de raadplegingen van belanghebbenden kunnen in de analyse empirisch onderbouwde conclusies worden getrokken die als basis
kunnen dienen voor doeltreffende programma’s
en projecten. Het is belangrijk om de nationale en
subnationale beleidsmaatregelen en doelstellingen
te koppelen aan de vastgestelde genderongelijkheden en behoeften. Belangrijke vragen die hierbij
gesteld moeten worden, zijn:
• Welke gevolgen zullen de maatregelen hebben
voor de doelgroep, de arbeidsmarkt of het
project?
• In hoeverre beïnvloeden genderverschillen de
kansen om de doelstellingen van de EU-fondsen
te verwezenlijken met deze maatregelen?

Bij het formuleren van de conclusies is het ook van
belang om gebruik te maken van lokale expertise
door nationale/lokale genderdeskundigen — met
name vrouwenorganisaties — erbij te betrekken
en door triangulatie (kijken naar overeenkomsten en verschillen van gegevens) met nationale
onderzoeken.
Onderzoek in hoeverre de ongelijkheden die tussen
vrouwen en mannen bestaan bij de toegang tot
bestaansmiddelen (werk, geld, macht, gezondheid,
welzijn, veiligheid, kennis-onderwijs, mobiliteit, tijd
enz.) en de uitoefening van fundamentele rechten
(burgerrechten en sociale en politieke rechten) van
invloed zijn op de toepassing van de maatregelen, als gevolg van de rollen die aan mannen en
vrouwen worden toegekend. Belangrijke vragen
die hierbij gesteld moeten worden, zijn:
• Zal de verdeling van betaald en onbetaald werk
tussen vrouwen en mannen veranderen ten
gevolge van de voorgestelde maatregelen?
Zo ja, tot welke veranderingen zullen deze
leiden? Worden de bestaande genderkloven
erdoor verkleind? Zullen mannen zich hierdoor meer gaan bezighouden met onbetaalde
zorgarbeid?
• Zal de vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsorganen veranderen ten gevolge
van de voorgestelde maatregelen? Zo ja, wat
zal er dan veranderen?
• Zal de ongelijke inkomensverdeling tussen
vrouwen en mannen veranderen? Zo ja, wat
zal er dan veranderen?
• Zullen er meer vrouwen fulltime gaan werken?
Zo ja, wat zal er dan veranderen?
• Zal de segregatie van vrouwen en mannen op
de arbeidsmarkt worden verminderd? Zo ja,
wat zal er dan veranderen?
• Zullen de ongelijkheden tussen vrouwen en
mannen voor wat betreft de toegang tot bestaansmiddelen worden verkleind? Zo ja, hoe?

Genderbewust budgetteren: Stapsgewijze toolkit 37

Deel 4. Hoe kunnen we genderbewust budgetteren toepassen bij de EU-fondsen? Praktische hulpmiddelen en voorbeelden uit de lidstaten

Zweden: integratie van het genderperspectief in de nationale programmering

© Rasdi Abdul Rahman/
Shutterstock.com

Het Zweedse ESF maakt op nationaal beleidsniveau gebruik van een checklist om de behoeften op het gebied van gendergelijkheid
te beoordelen. Deze analyse zorgt ervoor dat
het ESF zeer doeltreffend kan voorzien in de
verschillende behoeften van de gehele bevolking, aangezien de checklist inzicht biedt in de
situatie en behoeften van zowel vrouwen als
mannen. Dit blijkt van wezenlijk belang voor
de voorbereiding van partnerschapsovereenkomsten en het operationeel programma,
en garandeert dat deze bijdragen aan het welzijn van zowel vrouwen als mannen. Voor ieder
aandachtsgebied (bijv. vervoer, ondernemerschap, jeugdwerkloosheid) moet de situatie van
vrouwen en mannen worden beschreven met gebruik van naar sekse uitgesplitste gegevens en
genderspecifieke statistische analyses. Wanneer met deze analyses eenmaal de afzonderlijke
verantwoordelijkheden en behoeften van vrouwen en mannen zijn vastgesteld, worden er indicatoren ontwikkeld om bij te houden hoe hun situatie in de loop van het programma verandert.
Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen vrouwen en mannen vastgesteld op het vlak van:
• reistijden,
• arbeidstijden,
• mate van ondernemerschap, en
• werkloosheids-, gezondheids- en opleidingspatronen.
De oorzaken en effecten van deze verschillen worden door het Zweedse ESF geanalyseerd.
Organisaties die zich richten op gendergelijkheid en vrouwenrechten, worden samen met
deskundigen op het gebied van gendergelijkheid en mensenrechten als belangrijke partners
ingeschakeld om een bijdrage te leveren aan de analyse. Er wordt ook een sociaaleconomische
analyse en een SWOT-analyse uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar de dagelijkse werkelijkheid van vrouwen en mannen in al hun diversiteit. Op grond van de analyse worden er doelen
geformuleerd in de partnerschapsovereenkomst en het operationeel programma.
De ervaringen in Zweden laten ook zien dat het niet voldoende is om simpelweg vrouwen en
mannen te tellen. Gender moet worden gekoppeld aan andere sociaaldemografische indicatoren,
zoals leeftijd, woonplaats, opleidingsniveau, sociaaleconomische situatie, ras, etnische afkomst
en andere kenmerken om meer inzicht te krijgen in de kruisverbanden tussen verschillenden
soorten ongelijkheden en om de mensen te kunnen helpen die dit het hardst nodig hebben.
De checklist van het Zweedse ESF op nationaal beleidsniveau wordt gebruikt:
• om de bestaande genderongelijkheden en hun onderliggende oorzaken vast te stellen;
• om genderproblemen met betrekking tot verschillende maatregelen, structuren en processen te beschrijven, zoals begrotingsproblemen en besluitvormingsprocessen;
• om gendergelijkheid in alle fasen van de analyse te verwerken, en niet alleen in bepaalde
delen daarvan;
• om te waarborgen dat in de voorlopige sociaaleconomische analyse de verschillen tussen
vrouwen en mannen in iedere levenssfeer wordt beoordeeld;
• om in te spelen op de economische en sociale omstandigheden van vrouwen en mannen
(bijv. de gendergerelateerde effecten van de economische crisis, de invloed van hun omstandigheden op de toegang tot voorzieningen, de verdeling van betaald en onbetaald
werk enz.);
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• om te onderzoeken in hoeverre de Europese en nationale doelen zijn behaald, en welke
belemmeringen er nog bestaan voor de volledige verwezenlijking daarvan;
• om specifieke doelen vast te stellen waarmee de in de sociaaleconomische analyse vastgestelde ongelijkheden gericht kunnen worden aangepakt;
• om te waarborgen dat gelijkheid een dimensie van alle doelen vormt, door de volgende
vragen te stellen:
– Met welke dimensies van gendergelijkheid moet rekening worden gehouden? (Daarbij
moet erop worden gewezen dat doelen nutteloos of contraproductief kunnen zijn, als
wordt aangenomen dat ze genderneutraal zijn.)
– Worden de ongelijkheden door de doelen versterkt? Als de pogingen om het evenwicht
tussen werk en privéleven te verbeteren bijvoorbeeld alleen gericht zijn op vrouwen, kan
dit leiden tot versterking van stereotypen en een verdere fixatie van genderrollen?
• om meetbare indicatoren voor gendergelijkheid te creëren waarmee de voortgang bij de
verwezenlijking van de doelen kan worden gevolgd;
• om partners die tot taak hebben gendergelijkheid en non-discriminatie te bevorderen, bij
de programma’s te betrekken, samen met maatschappelijke organisaties die zich inzetten
voor gelijkheid;
• om actoren in het toezichtcomité op te nemen die tot taak hebben gendergelijkheid en
non-discriminatie te bevorderen, samen met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor gelijkheid;
• om te waarborgen dat er een plan voor competentieontwikkeling op het gebied van gendergelijkheid voor bestuurders en andere personeelsleden bestaat;
• om een ondersteunende structuur op te zetten die kan helpen bij de toepassing van gelijkheid als horizontaal beginsel;
• om informatie over speciale maatregelen voor de bevordering van gendergelijkheid en
gendermainstreaming op te nemen in jaarverslagen en andere verslagen en evaluaties;
• om competenties op het gebied van gendergelijkheid te eisen in het kader van aanbestedingsprocessen, ten behoeve van evaluaties vooraf, tussentijdse evaluaties en evaluaties
achteraf.
Klik hier voor meer informatie over het Zweedse ESF.

Aanvullende informatie
Meer informatie over hulpmiddelen voor genderanalyses:
• 4R-methode
• SWOT-analyse
Meer informatie over:
• Genderanalyse

• Concepten en definities van gendermain
streaming
• Genderimplicaties voor werkgelegenheid en
arbeidsmarktbeleid en ‑hervormingen
• Gendermainstreaming en ondernemerschap
• Gendermainstreaming in landbouw en plattelandsontwikkeling
• Het combineren van werk en privéleven
• Toolkit van EIGE voor genderbewuste institutionele hervorming
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Tool 3: De vertaling van gendergelijkheid in
beleidsdoelstellingen (in partnerschapsovereenkomsten)
en doelstellingen/maatregelen (in operationele
programma’s)
Inleiding
Deze tool kan door de lidstaten worden gebruikt
bij het opstellen van partnerschapsovereenkomsten en door beheersautoriteiten op nationaal en
subnationaal niveau bij het opstellen van operationele programma’s om de gelijkheid van vrouwen
en mannen in al hun diversiteit te bevorderen, in
heel de EU. Met deze tool kunt u:
• de aspecten van de door u gekozen beleidsdoelstellingen identificeren die gevolgen hebben
voor gendergelijkheid (op het niveau van de
partnerschapsovereenkomst);
• specifieke aspecten van de door u gekozen
beleidsdoelstellingen definiëren die gendergelijkheid bevorderen (op het niveau van de
partnerschapsovereenkomst);
• de gekozen aspecten verantwoorden;
• deze aspecten afstemmen op specifieke doelstellingen/maatregelen in uw operationele
programma’s met het oog op de bevordering
van gendergelijkheid op nationaal of subnationaal niveau (op het niveau van het operationeel
programma), en
• controleren of de juridische en beleidsverbintenissen van de EU betreffende gendergelijkheid
goed verwerkt zijn in de partnerschapsovereenkomsten en de operationele programma’s.
Artikel 17 van de GB-verordening bepaalt de
inhoud van de programma’s van het Europees
Sociaal Fonds (ESF+), het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds
en het Europees Fonds voor maritieme zaken en
visserij (EFMZV) door het volgende te specificeren:
“Elk programma bevat een strategie voor de bijdrage van het programma aan de verwezenlijking
van de beleidsdoelstellingen. […]
Een programma bestaat uit prioriteiten. Elke
prioriteit stemt overeen met één beleidsdoelstelling of met technische bijstand. Een prioriteit die
overeenstemt met een beleidsdoelstelling, bestaat
uit een of meerdere specifieke doelstellingen. Met
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eenzelfde beleidsdoelstelling kunnen meerdere
prioriteiten overeenstemmen.”
Deze beleidsdoelstellingen zijn:
• een slimmer Europa — innovatieve en slimme
economische transformatie;
• een groener, koolstofarm Europa;
• een meer verbonden Europa — mobiliteit en
regionale ICT-connectiviteit;
• een socialer Europa door de uitvoering van de
Europese pijler van sociale rechten, en
• een Europa dat dichter bij de burger staat —
duurzame en geïntegreerde ontwikkeling van
stads-, plattelands- en kustgebieden door lokale
initiatieven te bevorderen.
Voor het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) vormen de prioriteiten
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
de basis voor de programmering. In artikel 39
van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie zijn de doelstellingen ervan
vastgesteld:
• de productiviteit van de landbouw doen toenemen door de technische vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling
van de landbouwproductie als een optimaal
gebruik van de productiefactoren, met name
de arbeidskrachten, te verzekeren;
• de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard verzekeren, met name door de verhoging
van het hoofdelijk inkomen van hen die in de
landbouw werkzaam zijn;
• de markten stabiliseren;
• de voorziening veiligstellen, en
• redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers
verzekeren.
Op het eerste gezicht lijken niet alle doelstellingen
relevant te zijn voor gendergelijkheid. Gendergelijkheid is echter onlosmakelijk verbonden met ieder
terrein van het leven en met iedere doelstelling. Er
bestaat dus niet zoiets als een “genderneutrale”
doelstelling.
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Een aantal van de VN-doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling (SDG’s) uit de Agenda 2030 sluiten
bovendien aan bij het cohesiebeleid van de EU en
zijn daarom eveneens relevant voor de EU-fondsen.
SDG-doelstelling 5 streeft naar gendergelijkheid en

de empowerment van alle vrouwen en meisjes, en
omvat negen targets waarvan een aantal uiterst
relevant is en een directe uitdrukking vormt van
belangrijke doelstellingen inzake gendergelijkheid
voor de EU-fondsen.

Meer over de targets van SDG-doelstelling 5 — Bereik gendergelijkheid en empo‑
werment voor alle vrouwen en meisjes
Zoals aangegeven in de toelichting op SDG-doelstelling 5, heeft de wereld vooruitgang geboekt
bij de verwezenlijking van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen in het kader
van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, maar vrouwen en meisjes zijn overal ter
wereld nog steeds slachtoffer van discriminatie en geweld. Veel van de aan SDG-doelstelling 5
gekoppelde targets zijn heel algemeen en gaan niet verder dan de primaire wetgeving van
de EU over gendergelijkheid. Andere targets daarentegen zijn uiterst relevant en vormen een
directe uitdrukking van belangrijke doelstellingen voor de ESI-fondsen op het gebied van gendergelijkheid (vet weergegeven):
5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal
5.2 Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer uitroeien,
ook inzake vrouwenhandel en seksuele en andere soorten uitbuiting
5.3 Alle schadelijke praktijken, zoals kind-, vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking, uit de wereld helpen
5.4 Onbetaalde zorg en thuiswerk erkennen en naar waarde schatten door het voorzien van
openbare diensten, infrastructuur en een sociaal beschermingsbeleid, en door de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie, zoals nationaal
van toepassing
5.5 Zorgen voor de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen
inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en
openbare leven
5.6 Zorgen voor universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en reproductieve rechten zoals overeengekomen in het kader van het actieprogramma van de Internationale
Conferentie over bevolking en ontwikkeling en het Peking-actieplatform en de slotdocumenten
van hun desbetreffende conferenties
5.A Hervormingen doorvoeren waarbij vrouwen gelijke rechten krijgen op economische
middelen, naast toegang tot eigenaarschap en controle over land en andere vormen van
eigendom, financiële diensten, erfenissen en natuurlijke hulpbronnen, in overeenstemming
met nationaal recht
5.B Het gebruik doen toenemen van innovatieve technologie, in het bijzonder de informatieen communicatietechnologie, om te komen tot een grotere zelfredzaamheid van vrouwen
5.C Een gezond beleid en afdwingbare wetgeving goedkeuren en versterken voor de bevordering van gendergelijkheid en de zelfredzaamheid van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus
Bron: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
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Stappen voor de vertaling van gender
gelijkheid in partnerschapsovereenkomsten
en operationele programma’s
Dit deel bevat twee checklists:
• één betreffende de ontwikkeling van partnerschapsovereenkomsten, en
• één betreffende de ontwikkeling van operationele programma’s.
Elk van deze checklists bevat de stappen die in de
GB-verordening zijn vastgesteld voor de ontwikkeling van deze overkoepelende instrumenten van
de Europese fondsen onder gedeeld beheer, met
uitzondering van het Elfpo (57). Voor iedere stap
staan in een controlekader vragen en praktische
voorbeelden over hoe u de verschillende aspecten
van gendergelijkheid moet vaststellen, definiëren
en verantwoorden.
Algemene richtsnoeren voor de vertaling van
gendergelijkheid bij het ontwikkelen van
beleidsdoelstellingen, specifieke
doelstellingen en maatregelen
De onderstaande checklists volgen zeven basisstappen:
1. zorg ervoor dat de verplichte contextanalyse
op genderspecifieke wijze plaatsvindt;

2. neem alle andere beschikbare informatie
over bestaande genderongelijkheden mee,
bijv. uit landspecifieke aanbevelingen;
3. gebruik de bestaande Europese en nationale voorschriften en vereisten als basis
voor de verwerking van gendergelijkheid
(zie tool 1);
4. koppel gendergelijkheid als horizontaal beginsel duidelijk aan de prioriteiten, doelstellingen en maatregelen door voort te bouwen
op de resultaten van de stappen 1‑3;
5. zorg ervoor dat de toegewezen middelen
gendergelijkheid op nationaal en/of subnationaal niveau bevorderen, zoals de gelijkheid
op het gebied van werkgelegenheid, inkomen, mobiliteit en de verdeling van betaald
en onbetaald werk;
6. ontwikkel naar sekse uitgesplitste standaardindicatoren, en waar van toepassing
specifieke genderindicatoren, en
7. zorg ervoor dat alle betrokken medewerkers
beschikken over de vereiste capaciteit betreffende gendergelijkheid door capaciteitsopbouw aan te bieden en ondersteunende
structuren op het gebied van gendergelijkheid op te zetten.
Deze zeven stappen worden aangevuld met specifieke vragen die specifiek de opbouw volgen van
de GB-verordening.

(57) De prioriteiten van het Elfpo worden door het GLB gedefinieerd en zijn hieronder niet opgenomen. De vragen kunnen echter wel van
toepassing zijn op het Elfpo.
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Checklist voor de praktische vertaling van gendergelijkheid als horizontaal beginsel in partnerschapsovereenkomsten
In de GB-verordening wordt bepaald dat iedere
partnerschapsovereenkomst de volgende elementen moet
bevatten

Checklist met vragen over gendergelijkheid

1. De geselecteerde beleidsdoelstellingen waarbij wordt aange- • Wordt in de motivering van de geselecteerde beleidsdoelstelling(en) verwezen naar gender(on)gelijkheden?
geven met welke fondsen en programma’s zij zullen worden
a) Zo niet, is er dan een beoordeling van de ongelijkheden op het gebied van de beleidsdoelstelling uitgevoerd? (Zie tool 2 voor
nagestreefd en een motivering daarvan, en, in voorkomend
meer informatie.)
geval, een motivering voor het gebruik van het uitvoeringsmodel
b)
Zo niet, waarom is dat nog niet gebeurd?
van InvestEU, waarbij rekening wordt gehouden met de relevanc)
Overweeg om de ondersteuning en kennis aan te bieden die nodig is om gendergelijkheid als horizontaal beginsel te intete landspecifieke aanbevelingen.
greren door het te verwerken in de motivering en de geselecteerde beleidsdoelstellingen.
Vergeet niet dat het volgens de EU-verordeningen verplicht is om rekening te houden met gendergelijkheid en ‑ongelijkheden (Zie
tool 1.)
• Bevatten de landspecifieke aanbevelingen informatie over genderongelijkheden?
a) Zo ja, zorg er dan voor dat deze ongelijkheden en aanbevelingen hun weerslag vinden in de geselecteerde beleidsdoelstellingen.
2. Voor elk van de in punt 1 bedoelde geselecteerde beleidsdoel- • Bevat de samenvatting verwijzingen naar ongelijkheden in de lidstaat en op subnationaal en/of lokaal niveau?
stellingen:
– Zo niet, vermeld dan relevante analyses betreffende ongelijkheden op het gebied van de beleidsdoelstelling die als onderbouwing
kunnen dienen van de bestaande genderongelijkheden.
a) een samenvatting van de beleidskeuzes en de belangrijkste
resultaten die voor elk van de fondsen wordt verwacht;

• Houden de belangrijkste resultaten verband met de bevordering in de lidstaat van de gelijkheid van vrouwen en mannen in al hun
diversiteit (d.w.z. niet alleen rekening houdend met hun geslacht, maar ook met kenmerken als leeftijd, sociaaleconomische situatie, handicaps, ras, etnische afkomst, godsdienst, landelijke of stedelijke woonplaats enz.)?
– Zo niet, wordt gemotiveerd waarom dat niet het geval is?
c) coördinatie, afbakening en complementariteit tussen de
– Zo niet, leg dan een verband tussen de belangrijkste resultaten en de bevordering van gendergelijkheid als horizontaal beginsel.
fondsen;
Dit kan door ervoor te zorgen dat de belangrijkste resultaten bijdragen aan specifieke doelstellingen met betrekking tot gend) en, in voorkomend geval, coördinatie tussen nationale en
dergelijkheid, zoals de bevordering van gelijkheid door verbetering van de kwantiteit en de kwaliteit van banen, verkleining van
regionale programma’s;
de loonkloof tussen vrouwen en mannen enz.
e) complementariteit tussen de fondsen en andere instrumenten van de Unie, waaronder L’Instrument Financier pour • Op welke wijze wordt rekening gehouden met mogelijke complementariteit tussen de fondsen ter bevordering van gendergelijkheid? (Zie tool 4 voor meer informatie over de coördinatie tussen de fondsen.)
l’Environnement (LIFE), en
b) onder meer, in voorkomend geval, door het gebruik van InvestEU;

f)

strategische, geïntegreerde projecten en strategische na- • Worden de problemen op het gebied van gendergelijkheid in de nationale en subnationale programma’s op gecoördineerde wijze
tuurprojecten.
behandeld?
– Zo niet, overweeg dan om te waarborgen dat de partnerschapsovereenkomst uitdrukkelijk aandacht besteedt aan de complementariteit van de nationale en subnationale programma’s bij de bevordering van gendergelijkheid, evenals de complementariteit tussen de fondsen en andere EU-instrumenten.
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In de GB-verordening wordt bepaald dat iedere
partnerschapsovereenkomst de volgende elementen moet
bevatten

Checklist met vragen over gendergelijkheid

3. De voorlopige financiële toewijzing voor elk van de fondsen per • Zal de voorlopige financiële toewijzing gevolgen hebben voor de gendergelijkheid en het leven van vrouwen en mannen op natibeleidsdoelstelling op nationaal niveau, waarbij wordt rekening
onaal en/of subnationaal niveau?
gehouden met fondsspecifieke doelstellingen inzake thematische
– Zo ja, welke invloed hebben de toewijzingen op vrouwen en mannen? Is deze invloed bijvoorbeeld positief of negatief? Hebben
concentratie.
zij verschillende gevolgen voor vrouwen en mannen? Worden deze verschillen verantwoord (bijvoorbeeld doordat hiermee
structurele achterstanden van bepaalde groepen worden gecompenseerd, wat een rechtvaardiging vormt om relatief meer
4. In voorkomend geval, de opsplitsing van financiële middelen per
middelen aan die groepen toe te wijzen)? Wat voor gevolgen heeft die differentiatie voor de gendergelijkheid (positief/negatief)?
categorie van regio’s opgesteld overeenkomstig artikel 102, lid 2,
– Zo niet, beschrijf de doelgroep dan uitgesplitst naar sekse. Vergeet niet dat het volgens de EU-verordeningen verplicht is om
en de bedragen van de voorgestelde toewijzingen die moeten
rekening te houden met gendergelijkheid en ‑ongelijkheden.
worden overgedragen tussen categorieën van regio’s overeenkomstig artikel 105.
5. De bedragen per fonds en per categorie van regio die moeten
worden bijgedragen aan InvestEU.
6. De lijst van geplande programma’s onder de fondsen met de • Houdt de lijst met geplande programma’s duidelijk verband met de beleidsdoelstellingen?
respectieve voorlopige financiële toewijzingen per fonds en de
• Zorg ervoor dat u duidelijk de toepassing van gendergelijkheid als horizontaal beginsel kunt aangeven door de specificatie van de
overeenkomstige nationale bijdrage per categorie van regio.
doelen en doelstellingen die verband houden met de bevordering van gendergelijkheid. (Zie tool 1 voor meer informatie over het
horizontale beginsel.)
7.

Een samenvatting van de acties die de desbetreffende lidstaat • Is er sprake van acties die betrekking hebben op gendergelijkheid op grond van wettelijke verplichtingen en verbintenissen bezal ondernemen om de administratieve capaciteit van de uitvoetreffende gendergelijkheid?
ring van de fondsen te versterken.
– Zo niet, gebruik dan tool 1 om de acties te identificeren die moeten worden opgenomen.
• Is of wordt er een strategie voor capaciteitsontwikkeling opgesteld voor het management en ander personeel? Omvat deze ook
capaciteiten met betrekking tot gendergelijkheid?
– Zo niet, zorg er dan voor dat de activiteiten voor capaciteitsopbouw op het gebied van gendergelijkheid aan al het relevante
personeel worden aangeboden, zodat het over de capaciteiten beschikt om aan de EU-verplichtingen inzake gendergelijkheid
te voldoen.
• Worden de actoren die zich in de lidstaat bezighouden met gendergelijkheid — zowel overheids/publieke actoren als maatschappelijke organisaties — in de overeenkomsten vermeld en opgenomen?
– Zo niet, identificeer dan de relevante actoren en zorg ervoor dat zij regelmatig in de overeenkomsten worden opgenomen.
• Is of wordt er een ondersteunende structuur opgezet voor de naleving van de horizontale beginselen, waaronder genderongelijkheid als horizontaal beginsel?
– Zo niet, overweeg dan om een dergelijke ondersteunende structuur op te zetten. In de praktijk bestaat er onvoldoende kennis
over wat de vereisten inzake gendergelijkheid zijn waaraan moet worden voldaan, alsook over de manier waarop dit moet gebeuren. Er wordt vaak beweerd dat “gendergelijkheid niet van belang is” voor een bepaald beleidsgebied, terwijl gender op alle
gebieden relevant is. Met een ondersteunende structuur kan de bijstand worden geboden die nodig is om in de praktijk aan de
vereisten te voldoen.

44 Europees Instituut voor gendergelijkheid

Deel 4. Hoe kunnen we genderbewust budgetteren toepassen bij de EU-fondsen? Praktische hulpmiddelen en voorbeelden uit de lidstaten

Checklist voor de praktische vertaling van gendergelijkheid als horizontaal beginsel in operationele programma’s
In de GB-verordening wordt bepaald dat ieder operationeel
programma de volgende elementen moet bevatten (NB: De
stappen 5, 6 en 7 zijn achterwege gelaten omdat deze betrekking hebben
op bijlagen en/of andere artikelen in de GB-verordening)

Checklist met vragen over gendergelijkheid

1. Elk programma bevat een strategie voor de bijdrage van het program- • Is de strategie gebaseerd op een genderspecifieke contextanalyse die verband houdt met de beleidsdoelstellingen?
ma aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen en de bekend– Zo niet, vermeld dan relevante analyses waarmee deze concreet kan worden onderbouwd.
making van de resultaten.
• Bevat de strategie woorden als gelijkheid, rechtvaardigheid, gender, vrouwen, mannen, meisjes, jongens, sekse, leeftijd, ras,
etnische afkomst en/of diversiteit?
– Zo niet, dan wordt waarschijnlijk niet voldaan aan het bindende vereiste om gendergelijkheid als horizontaal beginsel op
te nemen. In dat geval moet de strategie worden herzien.
• Wordt in de communicatiestrategie aangegeven hoe vrouwen en mannen — in al hun diversiteit — als doelgroep zullen
worden benaderd? Zijn de rollen die vrouwen en/of mannen in de lidstaat vervullen, mogelijk van invloed op de manier waarop de resultaten bekend worden gemaakt? Is het duidelijk hoe bij de bekendmaking van de resultaten de mogelijke verschillen in de resultaten tussen vrouwen en mannen zullen worden aangegeven?
– Zo niet, overweeg dan om deze aspecten specifiek aan te geven om aan de vereisten betreffende het horizontale beginsel
te voldoen.
2. Een programma bestaat uit prioriteiten. Elke prioriteit stemt overeen • Kunt u de toepassing van gendergelijkheid als horizontaal beginsel in de prioriteiten duidelijk vaststellen?
met één beleidsdoelstelling of met technische bijstand. Een prioriteit
– Zo niet, overweeg dan om de prioriteiten te herzien om ervoor te zorgen dat dit beginsel duidelijk wordt toegepast. Dit kan
die overeenstemt met een beleidsdoelstelling, bestaat uit een of
door concrete verwijzingen op te nemen naar de verplichtingen en verbintenissen inzake gendergelijkheid (zie tool 1).
meerdere specifieke doelstellingen. Met eenzelfde beleidsdoelstelling
•
Houden
de gekozen prioriteiten verband met de bevordering in de lidstaat van de gelijkheid van vrouwen en mannen in al
kunnen meerdere prioriteiten overeenstemmen. Voor door het EFMZV
hun
diversiteit
(d.w.z. niet alleen rekening houdend met hun geslacht, maar ook hun leeftijd, ras, etnische afkomst, sociaalecoondersteunde programma’s kan iedere prioriteit overeenstemmen
nomische situatie, godsdienst, landelijke of stedelijke woonplaats enz.)?
met een of meerdere beleidsdoelstellingen.
– Zo niet, overweeg dan om dit verband specifiek aan te geven.
• Houden de prioriteiten verband met de doelstellingen inzake gendergelijkheid zoals vastgelegd in wettelijke en beleidsverbintenissen?
– Zo niet, overweeg dan om dit verband specifiek aan te geven.
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In de GB-verordening wordt bepaald dat ieder operationeel
programma de volgende elementen moet bevatten (NB: De
stappen 5, 6 en 7 zijn achterwege gelaten omdat deze betrekking hebben
op bijlagen en/of andere artikelen in de GB-verordening)

Checklist met vragen over gendergelijkheid

• Is er sprake van uitdagingen die op enige wijze verband houden met genderongelijkheden? Dit kunnen ongelijkheden zijn
tussen vrouwen en mannen, tussen vrouwen en mannen van verschillende leeftijden, verschillende rassen of verschillende
a) een samenvatting van de voornaamste problemen, rekening houetnische afkomst, verschillende seksuele geaardheden en met verschillende andere kenmerken. Staan deze uitdagingen
dend met:
vermeld in de samenvatting?
– economische, sociale en territoriale verschillen, behalve voor
– Zo niet, overweeg dan om de samenvatting aan te passen om zo te voldoen aan de verplichting om gendergelijkheid als
door het EFMZV ondersteunde programma’s;
horizontaal beginsel in praktijk te brengen.
– tekortkomingen van de markt, investeringsbehoeften en de
complementariteit van andere vormen van steun;
• Zijn de economische, sociale en territoriale verschillen geanalyseerd onder inachtneming van de verschillende rollen en ver– uitdagingen die zijn vastgesteld in relevante landspecifieke
antwoordelijkheden van vrouwen en mannen in de lidstaat? (Zie tool 2 voor meer informatie over de sociaaleconomische
aanbevelingen en andere relevante aanbevelingen van de Unie
analyse vanuit dit perspectief).
aan de lidstaat;
– Zo niet, overweeg dan om een dergelijke genderspecifieke analyse uit te voeren of neem de bevindingen uit andere be– uitdagingen op het vlak van administratieve capaciteit en bestuur;
schikbare analyses op (bijv. onderzoeken en andere beleidsanalyses).
– lessen uit ervaringen uit het verleden;
•
Zijn
de tekortkomingen van de markt en de investeringsbehoeften op microniveau geanalyseerd, rekening houdend met de
– macroregionale strategieën en zeebekkenstrategieën voor zover
wijze waarop deze de situatie van vrouwen en mannen kunnen beïnvloeden? Is bij die analyse aandacht besteed aan de belidstaten en regio’s participeren in dergelijke strategieën; voor
hoeften van vrouwen en mannen in al hun diversiteit om deze tekortkomingen aan te pakken en in deze investeringsbehoefdoor het AMIF (58), het ISF (59) en het BMVI (60) ondersteunde
ten te voorzien?
programma’s, de vooruitgang met de uitvoering van het rele– Zo niet, overweeg dan om een dergelijke genderspecifieke analyse uit te voeren of neem de bevindingen uit andere bevante EU-acquis en actieplannen;
schikbare analyses op (bijv. onderzoeken en andere beleidsanalyses).

3. Voor elk programma wordt het volgende vastgesteld:

• Zijn er aanbevelingen van de EU voorhanden en/of lessen uit eerdere ervaringen die verband houden met enige vorm van
genderongelijkheid? Dit kunnen ongelijkheden zijn tussen vrouwen en mannen in het algemeen, maar ook tussen vrouwen
en mannen met verschillende kenmerken (leeftijd sociaaleconomische achtergrond, ras, etnische afkomst, seksuele geaardheid, woonplaats enz.). Zijn deze meegenomen?
– Zo niet, overweeg dan om deze op te nemen. Maak waar nodig gebruik van de expertise van instanties die gendergelijkheid
bevorderen, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) of genderdeskundigen.
b) een verantwoording voor de geselecteerde beleidsdoelstellingen, • Maakt de aanpak van genderongelijkheden, in welke vorm dan ook, en/of de bevordering van gendergelijkheid deel uit van
bijhorende prioriteiten, specifieke doelstellingen en de vormen
de motivering van de geselecteerde beleidsdoelstellingen, de bijbehorende prioriteiten, de specifieke doelstellingen en de
van steun;
vorm van ondersteuning?
• Wordt er verwezen naar nationaal beleid, strategieën en/of regelgeving inzake gendergelijkheid om de selectie te verantwoorden?
– Zo niet, pas de voorstellen dan aan door deze verwijzingen op te nemen. Maak waar nodig gebruik van de expertise van
instanties die gendergelijkheid bevorderen, ngo’s of genderdeskundigen.
c)

voor elke prioriteit, behalve voor technische bijstand, specifieke • Houden de acties rekening met de verschillende omstandigheden van vrouwen en mannen, en dragen zij bij aan de gelijkheid
doelstellingen;
van vrouwen en mannen in al hun diversiteit en daarmee aan gendergelijkheid als overkoepelend doel van de EU, alsook aan
de nationale landspecifieke doelstellingen inzake gendergelijkheid?
– Zo niet, pas de acties dan aan om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan het horizontale beginsel van gendergelijkheid.

(58) Fonds voor asiel en migratie.
(59) Fonds voor interne veiligheid.
(60) Instrument voor grensbeheer en visa.
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In de GB-verordening wordt bepaald dat ieder operationeel
programma de volgende elementen moet bevatten (NB: De
stappen 5, 6 en 7 zijn achterwege gelaten omdat deze betrekking hebben
op bijlagen en/of andere artikelen in de GB-verordening)
d) voor elke specifieke doelstelling:
– de gerelateerde actietypen, met inbegrip van een lijst met geplande concrete acties die van strategisch belang zijn, en hun
bijdrage aan die specifieke doelstellingen en aan macroregionale en zeegebiedstrategieën, indien van toepassing;
– outputindicatoren en resultaatindicatoren met de bijbehorende
mijlpalen en streefdoelen;
– de hoofddoelgroepen;
– beoogde specifieke geografische gebieden, met inbegrip van
het geplande gebruik van geïntegreerde territoriale investeringen, vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling of
andere territoriale instrumenten;
– de interregionale en transnationale acties waarvan de begunstigden in ten minste één andere lidstaat gevestigd zijn;
– het geplande gebruik van financieringsinstrumenten;
– de interventietypen en een indicatieve uitsplitsing van de programmamiddelen per interventietype of terrein voor ondersteuning;

Checklist met vragen over gendergelijkheid

• Zijn de indicatoren uitgesplitst naar sekse? Zijn ze uitgesplitst rekening houdend met andere sociaaldemografische factoren
als leeftijd, woonplaats, ras of etnische afkomst, handicaps, opleidingsniveau enz.?
– Zo niet, splits alle indicatoren dan uit naar sekse waar dat zinvol en mogelijk is. Splits de gegevens waar nodig verder uit.
• Worden vrouwen en/of mannen aangemerkt als hoofddoelgroep? Worden er voor de doelgroep nog andere sociaaldemografische factoren in aanmerking genomen?
– Zo niet, splits de doelgroepen dan ten minste uit naar sekse en, waar mogelijk en zinvol, naar andere kenmerken.
• Richt het programma zich op specifieke geografische gebieden omdat zij ontvankelijk zijn voor uitsluiting en/of marginalisering vanuit genderperspectief?
– Zo niet, zorg er dan voor deze op te nemen uitgaande van relevante analyses en/of expertise van instanties die gendergelijkheid bevorderen, ngo’s of genderdeskundigen.
• Zijn de instrumenten voor door de gemeenschap geleide ontwikkeling genderbewust ontworpen?
– Zo niet, overweeg dan de voorstellen aan te passen om gendergelijkheid te integreren in de instrumenten voor lokale
ontwikkeling, bijvoorbeeld door het ontwerp van de instrumenten te baseren op de behoeften van vrouwen en mannen of
door rekening te houden met gendergelijkheid bij de participatie van belanghebbenden en bij de uitvoering.
• Maakt het geplande gebruik van financieringsinstrumenten een goede follow-up mogelijk van de indicatoren die verband
houden met gendergelijkheid?
– Zo niet, overweeg dan een monitoringinstrument te ontwikkelen om de follow-up van de gendergelijkheid te verbeteren.
• Voorzien de voorgestelde financieringsinstrumenten in de behoeften van de doelgroepen, ook als deze naar sekse zijn uitgesplitst?
– Zo niet, overweeg dan om de financieringsinstrumenten aan te passen om zo te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit gendergelijkheid als horizontaal beginsel.
• Wordt er een duidelijk verband gelegd tussen de indicatieve uitsplitsing van de programmamiddelen en de doelgroepen van
vrouwen en mannen?
– Zo niet, splits de doelgroepen dan op naar vrouwen en mannen (en waar nodig nog naar andere kenmerken). Koppel dit
aan de uitsplitsing van de programmamiddelen.

e) het geplande gebruik van technische bijstand overeenkomstig de • Wordt bij de beschrijving van het geplande gebruik van technische bijstand verwezen naar (gender)gelijkheid? Dit is uiterst
artikelen 30 tot en met 32 en relevante interventietypen;
relevant, aangezien technische bijstand kan bijdragen aan het opbouwen van een grote hoeveelheid praktische kennis over
gendergelijkheid bij de fondsen.
– Zo niet, overweeg dan om gebruik te maken van middelen voor technische bijstand om kennis op te bouwen over gendergelijkheid als horizontaal beginsel. Dit kan onder meer door middelen voor technische bijstand in te zetten voor specifieke
onderzoeken, expertise inzake gendergelijkheid en proeven met beoordelingen en hulpmiddelen betreffende gendergelijkheid, of door financiële middelen te gebruiken om ondersteunde structuren op het gebied van gendergelijkheid op te
zetten.
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In de GB-verordening wordt bepaald dat ieder operationeel
programma de volgende elementen moet bevatten (NB: De
stappen 5, 6 en 7 zijn achterwege gelaten omdat deze betrekking hebben
op bijlagen en/of andere artikelen in de GB-verordening)
f)

Checklist met vragen over gendergelijkheid

• Zijn in het financiële plan de bevindingen van de gendereffectbeoordeling verwerkt?
een financieringsplan dat het volgende bevat:
– Zo niet, overweeg dan om het financiële plan aan te passen om deze bevindingen op te nemen.
– een tabel met de totale financiële toewijzingen voor elk van de
fondsen en voor elke regiocategorie voor de hele programme•
Wordt er in het financiële plan rekening gehouden met:
ringsperiode en per jaar, met inbegrip van op grond van artikel 21
– de vastgestelde doelgroepen van vrouwen en mannen, in al hun diversiteit?
overgedragen bedragen;
– de effecten op het leven van vrouwen en mannen?
– een tabel met de totale financiële toewijzingen voor elke priori– de tijdsbesteding van vrouwen en mannen voor wat betreft onbetaald werk en vrijwilligerswerk?
teit per fonds en per regiocategorie, de nationale bijdrage en of
– de financiële gevolgen in de privésfeer, in termen van eigen bijdragen en/of kosten?
zij is samengesteld uit publieke en private bijdragen;
– andere overheidsbudgetten, bijvoorbeeld voor vervoer?
– voor door het EFMZV ondersteunde programma’s een tabel met
voor elk type van terrein voor ondersteuning het bedrag van de Zo niet, overweeg dan om het financiële plan aan te passen om deze elementen op te nemen.
totale financiële toewijzingen voor de steun uit het fonds en de
nationale bijdrage;
– voor door het AMIF, het ISF en het BMVI ondersteunde programma’s een tabel met per specifieke doelstelling de totale financiële toewijzingen per actietype, de nationale bijdrage en of zij is
samengesteld uit publieke en private bijdragen;

g) de maatregelen die zijn getroffen om de in artikel 6 bedoelde re- • Volgens artikel 6 worden “[b]ij dit partnerschap […] ten minste de volgende partners betrokken: de desbetreffende instanties
levante partners te betrekken bij de voorbereiding van het prodie het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen, milieupartners en de instanties die tot taak hebben sociale insluiting,
gramma, en de rol van die partners bij de uitvoering van, het
grondrechten, rechten van personen met een handicap, gendergelijkheid en non-discriminatie te bevorderen”. Worden parttoezicht op en de evaluatie van dat programma;
ners en instanties die tot taak hebben gendergelijkheid te bevorderen, duidelijk in het programma opgenomen en beschreven?
– Zo niet, overweeg dan de desbetreffende partners die zich inzetten voor gendergelijkheid, in kaart te brengen, hen op te
nemen in het programma en hen daar volledig bij te betrekken.
– Overweeg om middelen vrij te maken om capaciteitsopbouw aan te bieden aan deze partners met betrekking tot de fondsen en de bijbehorende processen. Dit is belangrijk omdat zij over veel expertise op het gebied van gendergelijkheid beschikken, maar mogelijk minder kennis hebben van de EU-fondsen.
h) voor elke overeenkomstig artikel 11, bijlage III en bijlage IV vast- • Is er een beoordeling uitgevoerd van de wijze waarop is voldaan aan de randvoorwaarden met betrekking tot gendergelijkheid?
gestelde randvoorwaarde, een antwoord op de vraag of aan de
– Zo niet, voer die beoordeling dan alsnog uit en verwerk deze in het programma.
randvoorwaarde is voldaan op de datum van indiening van het
programma;
i)

de voorziene aanpak van de communicatie en zichtbaarheid van • Omvat de gekozen aanpak van de communicatie en de zichtbaarheid een strategie voor de bevordering van gendergelijkheid
het programma door het vaststellen van de doelstellingen, het
en de waarborging van genderbewuste communicatie? Wordt bij de communicatie duidelijk gemaakt dat gendergelijkheid
doelpubliek, de communicatiekanalen, de communicatieactiviteieen horizontaal beginsel is? Wordt bij de communicatie duidelijk gemaakt dat indieners van projectvoorstellen, mede op grond
ten op sociale media, de geplande begroting en de relevante indivan de monitoringvereisten voor de programma’s, de doelstellingen betreffende gendergelijkheid en de resultaten daarvan
catoren voor toezicht en evaluatie, en
moeten aantonen?
– Zo niet, overweeg dan de communicatieplannen aan te passen om het verband tussen gendergelijkheid als horizontaal
beginsel en de communicatiestrategie duidelijker te maken.
Raadpleeg voor meer informatie over gender en communicatie de desbetreffende EIGE-toolkit of de samenvatting over genderbewuste communicatie van het Zweedse secretariaat voor genderonderzoek.

j)

de beheersautoriteit, de auditautoriteit en de instantie die de • Begrijpt het personeel bij de beheersautoriteit en de andere instanties die betrokken zijn bij het beheer van de EU-fondsen,
betalingen van de Commissie ontvangt.
wat gendergelijkheid als horizontaal beginsel inhoudt? Welke informatie en richtsnoeren worden hierover intern en aan
partners verstrekt?
– Zo niet, overweeg dan activiteiten voor capaciteitsopbouw te organiseren en ondersteunende structuren op het gebied
van gendergelijkheid op te zetten door hiervoor middelen voor technische bijstand vrij te maken.
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Voorbeelden van de integratie van gendergelijkheid als horizontaal beginsel in
beleidsdoelstellingen en specifieke doelstellingen
Hypothetische casestudy: het oplossen van geconstateerde lacunes betreffende
gendergelijkheid in een operationeel programma
Uit de contextanalyse in een fictief land in Zuid-Europa blijkt dat het mogelijk is om de deelname van vrouwen in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) te vergroten. Toen de
beheersautoriteiten in dat land hun partnerschapsovereenkomst opstelden, kozen zij beleidsdoelstelling 1 “een slimmer Europa door de bevordering van een innovatieve en slimme
economische transformatie” als een van hun prioriteiten. Zij kozen als specifieke doelstelling
“verbetering van de groei en het concurrentievermogen van kmo’s”, met als output “steun aan
kmo’s om banen en groei te creëren voor zowel vrouwen als mannen”. De beheersautoriteiten
werkten de output verder uit door te verwijzen naar de contextanalyse en het doel om de rol
van vrouwen in kmo’s te versterken, als ondernemers en als werknemers. Bij de uitvoering van
het operationeel programma werd daarom specifieke aandacht besteed aan een vergroting
van de vertegenwoordiging van vrouwen in kmo’s, met name in startende bedrijven. Met het
oog hierop werd er een specifiek budget toegewezen.
Aangezien vrouwen in het betreffende land ondervertegenwoordigd waren bij startende bedrijven en als eigenaars van kmo’s, werd geconstateerd dat de programma’s die zich richtten op
kmo’s en sociale ondernemingen, tekortschoten: relevante problemen werden niet voldoende
aangepakt om de participatie van vrouwen in kmo’s op zinvolle wijze te vergroten. Er waren
voorzieningen nodig die specifiek voor vrouwen bedoeld waren, zoals toegang tot krediet, opleidingen en ondersteuning door coaches bij het managen van een bedrijf, evenals zorgvoorzieningen en innovatieve IT-diensten om het evenwicht tussen werk en privéleven voor vrouwen
en mannen te faciliteren, bijvoorbeeld IT-ondersteunde maatregelen om zorg aan ouderen te
bieden, naast andere vormen van sociale zorg. Bij de ondersteuning van kmo’s kunnen zowel
ESF- als EFRO-acties worden gebruikt om complexe problemen aan te pakken als het combineren
van betaald en onbetaald werk, waarbij de deelname van vrouwen aan opleidingsprogramma’s
wordt gestimuleerd en hun toegang tot betaald werk wordt bevorderd. Zo werden er bijvoorbeeld
opleidingen aangeboden in geselecteerde sectoren en beroepen waarin vooral vrouwen werkzaam zijn, terwijl tegelijkertijd maatregelen werden genomen om de ondervertegenwoordiging
van mannen in de (betaalde en onbetaalde) zorg aan te pakken. Daarnaast werden er specifieke
ondersteunende activiteiten ontwikkeld om vrouwelijke ondernemers te helpen bij het opstellen
van ondernemingsplannen, gemakkelijker toegang tot krediet te krijgen en een eigen bedrijf op
te zetten. Deze initiatieven werden ontplooid zowel in sectoren waar traditioneel vooral vrouwen
werken, als in sectoren waar doorgaans vooral mannen werkzaam zijn.
Er vond regelmatige, naar sekse uitgesplitste monitoring plaats ter beoordeling van de verleende ondersteuning, de behoeften van de begunstigden, de vooruitgang van de startende
bedrijven, de toegang tot krediet, de omvang van de bedrijven en de succes- en overlevingsindicatoren, uitgesplitst naar sekse. Deze monitoring hielp om genderdiscriminatie tijdens
de uitvoering van de programma’s te corrigeren. Er werd bijvoorbeeld vastgesteld dat het
gemiddelde (gegarandeerde) krediet dat aan mannen werd verstrekt, hoger was dan het aan
vrouwen verleende krediet, terwijl de wanbetalingsgraad na een jaar hoger was bij mannelijke
ondernemers dan bij vrouwelijke ondernemers. Een beter, meer genderbewust selectieproces
droeg vervolgens bij aan de verwezenlijking van de programmadoelstelling om het percentage
bedrijven met vrouwelijke eigenaars te verhogen. Een groter aanbod aan zorgvoorzieningen,
gecombineerd met het volgen van specifieke opleidingen, zorgde er bovendien voor dat de
arbeidsparticipatie van vrouwen toenam. De beschikbaarheid van de betrokken vrouwen was
immers toegenomen, waardoor zij als werknemers aantrekkelijker werden, nu zij fulltime
konden werken.
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Duitsland: In Nedersaksen wordt rekening gehouden met de dagelijkse werkelijk‑
heid van vrouwen en mannen

© StunningArt/Shutterstock.com

De Duitse bondsstaat Nedersaksen heeft
een gemeenschappelijk monitoringplatform
ontwikkeld om de voortgang te meten die
wordt geboekt bij de toepassing van horizontale beginselen bij alle EU-fondsen, inclusief
gendergelijkheid. Het algemene doel van dit
initiatief is om programma-activiteiten van
de EU-fondsen zodanig te coördineren en aan
te sturen dat de bestaande ongelijkheden
tussen vrouwen en mannen worden beperkt.
Er is ingezet op een regelmatige, intensieve
uitwisseling van informatie tussen de fondsen,
zoals het Elfpo en het gecombineerde operationeel programma van het EFRO en het ESF, en de
centrale coördinerende autoriteit. Maatregelen en het beheer van voorstellen en aanvragen
voor de bevordering van gendergelijkheid worden actief ondersteund.
In het kader van dit initiatief werd er in Nedersaksen een proefproject uitgevoerd door de
beheersautoriteiten van het operationeel programma van Elfpo/ESF en het Elfpo, alsook door
leden van de respectievelijke stuurgroepen. Het proefproject coördineerde de informatie-uitwisseling over de voortgang bij de toepassing van de horizontale beginselen, met name gendergelijkheid. Ook werden er acties uitgevoerd om de communicatie meer genderbewust te
maken; gewaarborgd werd dat er gegevens over de dagelijkse werkelijkheid van vrouwen en
mannen werden verzameld en dat deze aan het toezichtcomité werden gemeld. Onderdeel van
de centrale coördinatie tussen het Elfpo en het gecombineerde operationeel programma van
ESF/EFRO waren doorlopende discussies over de bevindingen van evaluaties met betrekking
tot gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Een belangrijk resultaat van deze coördinatie-activiteiten was de aandacht die werd besteed aan de effecten die uitbetaling van fondsen kan
hebben op de bevordering van gendergelijkheid. Zo werd geconstateerd dat vermeden moet
worden om fondsen toe te wijzen die mogelijk kunnen bijdragen aan (de instandhouding van)
structurele nadelen voor vrouwen. De coördinatieactiviteiten vonden ook hun weerslag in de
programmering van de fondsen voor de periode na 2020.
In het gecombineerde operationeel programma van EFRO en ESF is gendermainstreaming stevig verankerd in alle fasen van het programma: van programmering tot aansturing, uitvoering
en monitoring. Daarnaast worden er richtsnoeren gepubliceerd om gendermainstreaming te
bevorderen, evenals de toepassing van het beginsel van gelijke kansen. Dit heeft gendergelijkheid een verdere impuls gegeven tijdens de uitvoering. De financiering wordt ook specifiek
toegewezen aan vrouwen en mannen, waarbij circa 50 % van alle financiering voor vrouwen
is bestemd. Bij het verzamelen en de monitoring van de gegevens worden consequent genderspecifieke indicatoren gebruikt. Ten gevolge hiervan wordt er een grote verscheidenheid
aan maatregelen ter bevordering van de gendergelijkheid toegepast in alle afzonderlijke
prioriteitsassen van het operationeel programma, met name in de relevante prioriteitsassen
(hoofdzakelijk de assen 6 en 8). Dit zorgt er tevens voor dat de horizontale beginselen verankerd zijn in de programmaevaluaties.
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Tool 4: Coördinatie en complementariteit tussen de EUfondsen ter bevordering van het evenwicht tussen werk en
privéleven
Inleiding
Deze tool biedt lidstaten de mogelijkheid te beoordelen hoe verschillende fondsen op een complementaire wijze kunnen worden gebruikt om het
evenwicht tussen werk en privéleven te bevorderen.
Hij is bedoeld om maatregelen voor een betere
balans tussen werk en privé te stimuleren in het
kader van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)/Cohesiefonds (uit meerdere fondsen
gefinancierde initiatieven die het potentieel van
beide fondsen combineren). De bevordering van
maatregelen ter bevordering van het evenwicht
tussen werk en privéleven gaat hand in hand met
de nieuwe richtlijn betreffende het evenwicht
tussen werk en privéleven (61) en de mededeling
van de Commissie “Een initiatief om het evenwicht
tussen werk en privéleven voor werkende ouders
en mantelzorgers te ondersteunen” (62), waarin
de Europese Commissie uitdrukkelijk aanspoort
tot financiering uit de Europese fondsen en het
Europees Fonds voor strategische investeringen
(EFSI) om het evenwicht tussen werk en privéleven
te ondersteunen (63). De tool kan op het niveau van
de lidstaat worden gebruikt door de nationale en
subnationale beheersautoriteiten die betrokken zijn
bij de programmering en investeringen in het kader
van de EU-fondsen. Hij is met name van belang
bij het opstellen van partnerschapsovereenkomsten en operationele programma’s, door op het
niveau van de partnerschapsovereenkomst het
gecombineerde gebruik van fondsen te bepalen
en door deze combinatie op het niveau van het
operationeel programma verder te specificeren.
Deze tool is gebaseerd op artikel 8, onder b), ii), van
de GB-verordening betreffende “coördinatie, afbakening en complementariteit tussen de fondsen”,

dat betrekking heeft op het gecombineerde gebruik
van het EFRO (en het Cohesiefonds) en het ESF+.
Artikel 20 van de GB-verordening wijst erop dat
deze drie fondsen “gezamenlijk steun [kunnen]
bieden voor programma’s in het kader van de
doelstelling “investeren in werkgelegenheid en
groei””. Hij is ook gebaseerd op overweging 5 van
de GB-verordening, die bepaalt dat “lidstaten en
de Commissie ernaar [moeten] streven ongelijkheden op te heffen, de gelijkheid van mannen en
vrouwen te bevorderen en het genderperspectief
te integreren” in de EU-fondsen. Het Europees
pact voor gendergelijkheid 2011‑2020 beschrijft
hoe genderongelijkheden met de EU-fondsen
kunnen worden aangepakt, onder meer door het
bevorderen van een beter evenwicht tussen werk
en privéleven van vrouwen en mannen. Voor het
gebruik van de EU-fondsen om gendergelijkheid
te bevorderen, wordt gepleit door het Europees
Parlement, in de Europese pijler van sociale rechten,
in de resolutie van het Europees Parlement over
de EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen
en mannen na 2015 en in het strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016‑2019. De laatste
twee doen specifiek een beroep op de Europese
Commissie om de lidstaten te steunen bij het gebruik van de EU-fondsen voor genderspecifieke
investeringen.
De tool besteedt ook aandacht aan de nieuwe
richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en
privéleven en de mededeling van de Commissie
“Een initiatief om het evenwicht tussen werk en
privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers te ondersteunen”, die oproept tot wettelijke
en niet-wettelijke maatregelen om de ondervertegenwoordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt
en hun oververtegenwoordiging bij onbetaalde
zorgarbeid te corrigeren. Hiertoe zal de Commissie

(61) Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad. Beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
(62) Europese Commissie (2017), Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio’s: Een initiatief om het evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers te
ondersteunen (COM(2017) 252 final), Brussel: Europese Commissie. Beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52017DC0252&from=EN
(63) Milotay, N. (2019), Briefing EU Legislation in Progress: A new directive on work-life balance, Brussel: Onderzoeksdienst van het Europees
Parlement (EPRS). Beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
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“er samen met de lidstaten voor zorgen dat het
Europees Sociaal Fonds en andere structuur- en
investeringsfondsen voldoende steun bieden voor
maatregelen die het evenwicht tussen werk en
privéleven bevorderen”. (64)
Stappen ter verbetering van de coördinatie
en complementariteit tussen de fondsen
Deze tool bestaat uit vier hoofdstappen:
• stap 1: afstemming op de doelstellingen van het
strategisch engagement voor gendergelijkheid
2016‑2019 (en afstemming van de nieuwe richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en
privéleven op de nationale beleidsmaatregelen
en/of plannen inzake gendergelijkheid);
• stap 2: vaststelling van mogelijke maatregelen
in het kader van ESF+ en EFRO die kunnen bijdragen aan een beter evenwicht tussen werk
en privéleven;
• stap 3: ontwikkeling van maatregelen voor een
beter evenwicht tussen werk en privéleven;

• stap 4: follow-up aan de hand van indicatoren
met monitoring- en evaluatiesystemen. Deze
indicatoren moeten kwalitatief, kwantitatief
en financieel zijn (deze laatste zijn bedoeld
om toezicht te houden op de financiering die
besteed wordt aan de bevordering van de
balans werk-privé).
Deze stappen vormen het uitgangspunt voor het
opstellen van partnerschapsovereenkomsten en
operationele programma’s waarin het volgende
tot uitdrukking komt:
• de overkoepelende beleidsdoelstellingen van
de EU betreffende de gelijke rechten van vrouwen en mannen, en hun gelijke kansen op de
arbeidsmarkt;
• de daarmee samenhangende, uit meerdere
fondsen gefinancierde activiteiten, en
• degelijke monitoring- en evaluatiekaders om
vanuit genderperspectief verslag te kunnen
doen van de vorderingen bij de verbetering
van de balans werk-privé.

(64) Europese Commissie (2017), Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio’s: Een initiatief om het evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers te
ondersteunen (COM/2017/0252 final), Brussel: Europese Commissie. Beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52017DC0252&from=EN
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Figuur 3. Stappen ter verbetering van de coördinatie en complementariteit tussen de fondsen

Stap 1: afstemming op het strategisch engagement voor
gendergelijkheid op EU-niveau

Stap 1 b): verdere afstemming op nationale beleidsmaatregelen
en/of -plannen

Stap 2: vaststelling van mogelijke maatregelen in het kader
van ESF+ en EFRO voor een beter evenwicht tussen werk en
privéleven (in tabel 2 worden voorbeelden gegeven)

Stap 3: ontwikkeling van maatregelen voor een beter evenwicht
tussen werk en privéleven (voorbeelden in tabel 2)

Stap 4: follow-up aan de hand van indicatoren met monitoring- en
evaluatiesystemen
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Stap 1: afstemming op de strategische
doelstellingen voor gendergelijkheid
De eerste stap is waarborgen dat de partnerschapsovereenkomsten en operationele plannen
worden afgestemd op de EU-doelstellingen voor
gendergelijkheid. Deze omvatten mede de doelstellingen van het strategisch engagement voor
gendergelijkheid 2016-2019, die op hun beurt aansluiten bij de Europese pijler voor sociale rechten:
• bijdragen aan een verbetering van het evenwicht tussen werk en privéleven van ouders en
mensen met zorgtaken;
• zorgen voor een breed beleidskader dat de
participatie van ouders op de arbeidsmarkt
ondersteunt en ertoe bijdraagt dat vrouwen
en mannen in gelijke mate gebruikmaken van
verlof en flexibele arbeidsregelingen, waarbij
overwogen kan worden benchmarks te ontwikkelen;
• de financieringsinstrumenten van de EU gericht
inzetten om de lidstaten te ondersteunen en
te werken aan bewustwording;
• de lidstaten monitoren en ondersteunen om
de doelstellingen van Barcelona betreffende kinderopvang te verwezenlijken, waarbij
overwogen kan worden deze doelstellingen
aan te scherpen en de aanpak te verbreden,
bijvoorbeeld door ook aandacht te besteden
aan de zorg voor andere afhankelijke personen,
de toegankelijkheid van de zorgvoorzieningen
en hoogwaardige maatregelen om de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te vergroten, en
• de nationale hervormingsmaatregelen in het

kader van het Europees Semester monitoren,
in overeenstemming met de werkgelegenheidsrichtsnoeren.
Als u de overeenkomsten en programma’s eenmaal
op deze doelstellingen hebt afgestemd, moeten
deze vervolgens op de nationale doelstellingen
voor gendergelijkheid worden afgestemd. Deze
vindt u doorgaans in het nationale beleid inzake
gendergelijkheid van het betreffende land.
Stappen 2 en 3: vaststelling en ontwikkeling
van mogelijke maatregelen voor het bereiken
van een beter evenwicht tussen werk en
privéleven
Tabel 2 deelt de voorgestelde maatregelen in naar
de doelstellingen voorzien in de voorgestelde
verordeningen van de fondsen. Hieraan is ook
een aantal voorgestelde acties toegevoegd die
niet uitdrukkelijk in de wetgeving worden genoemd. Deze dragen bij aan een beter evenwicht
tussen werk en privéleven door de kwaliteit en
toegankelijkheid van zorgvoorzieningen te verbeteren, aan geïntegreerde zorgcommunicatie
te werken, de integratie van gedeelde diensten
te bevorderen, alsook door bij te dragen aan de
integratie van maatregelen voor inzetbaarheid,
de steun aan migranten en uitbreiding van het
aanbod van zorgpersoneel door de kwaliteit van
de zorgarbeid te verbeteren. Deze voorbeelden
van acties worden gegeven als een soort tips voor
de uitvoering van het EFRO en ESF+. Ze brengen
u wellicht op ideeën over mogelijke maatregelen
en de invulling van het projectontwerp.

Meer over beleidsdoelstelling 4
Beleidsdoelstelling 4 van de GB-verordening (“Een socialer Europa door de uitvoering van de
Europese pijler van sociale rechten”) bevat bijvoorbeeld een uitgebreide lijst met mogelijke
acties. Door de genderdimensies van deze mogelijke interventiegebieden in kaart te brengen,
kunnen de EU-fondsen op gedetailleerde en creatieve wijze worden ingezet voor het aanpakken van complexe, onderling verbonden problemen met genderongelijkheid, waarvoor meer
holistische oplossingen kunnen worden ontwikkeld.
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Tabel 2. Niet-wetgevende maatregelen ter verbetering van het evenwicht tussen werk en privéleven
Stap 2:

Stap 3:

Stap 3:

vaststelling van mogelijke maatregelen uit de verordening
betreffende de periode na 2020

ontwikkeling van genderspecifieke acties ter bevordering
van het evenwicht tussen werk en privéleven in het kader
van het EFRO (NB: De onderstaande maatregelen zijn slechts
voorbeelden)

ontwikkeling van genderspecifieke acties ter bevordering
van het evenwicht tussen werk en privéleven in het kader
van het ESF+ (NB: De onderstaande maatregelen zijn slechts
voorbeelden)

Beleidsdoelstelling 1: Een slimmer Europa door de bevordering Voorzieningen opzetten voor kinderopvang en intergenerationele Opleidingsinitiatieven ontwikkelen bij kmo’s om veranderingen in
van een innovatieve en slimme economische transformatie zorg als onderdeel van bedrijven, industrieparken en incubatiecen- de traditionele rollen van vrouwen (als verzorgers) en mannen (als
(hoofddoelstelling van het EFRO; aanvullende beleidsdoelstelling tra.
kostwinners) teweeg te brengen.
van ESF+)
Kmo’s gespecialiseerd in kinderopvang en sociale zorgdiensten
• Zakelijke infrastructuur voor kmo’s (met inbegrip van bedrijfs- of ondersteunen.
industrieterreinen)
Innovatie door kmo-clusters op het gebied van gedeelde zorgdien• Bedrijfsontwikkeling en internationalisering van kmo’s
sten en ‑voorzieningen bevorderen.
• Ontwikkeling van vaardigheden voor slimme specialisatie, indus- Innovatieclusters en bedrijvennetwerken ondersteunen die voortriële overgang en ondernemerschap
namelijk ten goede komen aan kmo’s op basis van specifieke beoordelingen van de behoeften van kmo’s met vrouwelijke en man• Geavanceerde ondersteunende diensten voor kmo’s en kmo-groe- nelijke eigenaars, en de behoeften van vrouwelijke en mannelijke
pen (waaronder beheer, marketing en design)
werknemers.
• Incubatie, ondersteuning van spin-offs, spin-outs en start-ups
• Ondersteuning van innovatieclusters en bedrijvennetwerken die
voornamelijk ten goede komen aan kmo’s
• Innovatieprocessen bij kmo’s (innovatie op basis van processen,
organisatie, marketing, cocreatie, gebruikers en vraag)
• Onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en
samenwerking tussen ondernemingen gericht op de circulaire
economie
Beleidsdoelstelling 2: Een groener koolstofarm Europa door
de bevordering van een schone en eerlijke energietransitie,
groene en blauwe investeringen, de circulaire economie,
aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en
risicobeheer (hoofddoelstelling van het EFRO; aanvullende beleidsdoelstelling van ESF+)

De locatie van recyclagecentra aanpassen op basis van de behoeften van vrouwen en mannen. (Aangezien vrouwen gemiddeld meer
tijd besteden aan de afhandeling van huishoudelijk afval, zijn de
geboden afvalvoorzieningen van invloed op de tijdsbesteding van
vrouwen. Door hiermee rekening te houden bij het ontwikkelen van
initiatieven voor afvalbeheer houden vrouwen meer tijd over, waardoor zij deze aan andere activiteiten kunnen besteden en het
• Beheer van huishoudelijk afval, waaronder preventie, beperking, evenwicht tussen hun werk en privéleven kunnen verbeteren.)
scheiding en recycling
Infrastructuur voor schoon stadsvervoer plannen op basis van een
• Infrastructuur voor schoon stadsvervoer
beoordeling van de mobiliteitsbehoeften van vrouwen en mannen.
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Stap 2:

Stap 3:

Stap 3:

vaststelling van mogelijke maatregelen uit de verordening
betreffende de periode na 2020

ontwikkeling van genderspecifieke acties ter bevordering
van het evenwicht tussen werk en privéleven in het kader
van het EFRO (NB: De onderstaande maatregelen zijn slechts
voorbeelden)

ontwikkeling van genderspecifieke acties ter bevordering
van het evenwicht tussen werk en privéleven in het kader
van het ESF+ (NB: De onderstaande maatregelen zijn slechts
voorbeelden)

Beleidsdoelstelling 3: Een meer verbonden Europa door de Waarborgen dat het geplande en geboden vervoer gebaseerd is
versterking van de mobiliteit en regionale ICT-connectiviteit op genderspecifieke tijdsbestedingsonderzoeken en een oplossing
(beleidsdoelstelling van het EFRO)
biedt voor uiteenlopende zorggerelateerde reis- en vervoersactiviteiten.
• Fietsinfrastructuur
• Digitalisering van het stadsvervoer
• Multimodaal vervoer (trans-Europees vervoersnetwerk — TEN‑T)
• Multimodaal vervoer (landelijk/stedelijk)
• Digitalisering vervoer door middel van andere vervoersvormen
Beleidsdoelstelling 4: Een socialer Europa door de uitvoering Investeren in het opzetten van voorzieningen voor kinderopvang Nieuwe voorzieningen voor kinderopvang op alle niveaus van het
van de Europese pijler van sociale rechten (hoofddoelstelling en sociale zorg, alsook in centra voor tertiair en beroepsonderwijs, verplichte openbaar onderwijs aanmerken als een vorm van subsivan ESF+; aanvullende beleidsdoelstelling van het EFRO)
en de uitbreiding van het aanbod van zorgpersoneel.
diabele infrastructuuruitbreiding om de beschikbaarheid van hoogwaardige, betaalbare en toegankelijke kinderopvang te verbeteren.
• Infrastructuur voor onderwijs en opvang van jonge kinderen
Zorgen voor intergenerationele huisvesting, sociale zorg en socia- (Door nieuwe kinderopvang onder te brengen in schoolgebouwen,
le dienstverlening – inclusief koolstofarme voorzieningen – ter worden investeringen in infrastructuur optimaal benut, terwijl te• Infrastructuur voor basis- en secundair onderwijs
verbetering van de sociale inclusie, de gemeenschapszin en de gelijkertijd de verkeersuitstoot en tijdsdruk afneemt.)
• Infrastructuur voor beroepsonderwijs en ‑opleiding en volwas- duurzaamheid.
Innovatieve huisvesting ontwikkelen voor gezinnen met een versenenonderwijs
Innovatie op het gebied van zorgtechnologie koppelen aan de schillende omvang en samenstelling, inclusief voorzieningen voor
• Huisvestingsinfrastructuur voor migranten, vluchtelingen en expansie van kmo’s, tijdsbestedingsanalyses, de uitbreiding van ouderen en personen met een handicap.
personen die internationale bescherming genieten of daarom zorgvoorzieningen en maatregelen voor digitale inclusie (combinatie van EFRO en ESF+).
De steun voor sociale ondernemingen uitbreiden naar zorgdienstverzoeken
verleners.
• Huisvestingsinfrastructuur (andere dan voor migranten, vluch- De uitbreiding van de zorginfrastructuur en het aanbod van zorgtelingen en personen die internationale bescherming genieten personeel ondersteunen door middel van werkgelegenheidspro- De toepassing van praktijken ter verbetering van het evenwicht
gramma’s voor jongeren en omscholingsprogramma’s voor oude- tussen werk en privéleven ondersteunen bij ondernemingen van
of daarom verzoeken)
ren, gecombineerd met aandacht voor arbeidsmobiliteit (combina- ieder formaat, in het kader van “een gezonde en goed aangepaste
• Infrastructuur voor gezondheidszorg
tie van EFRO en ESF+).
werkomgeving”, met inbegrip van innovatieve regelingen voor
flexwerken en initiatieven voor minder stressvolle vormen van
• Medische apparatuur
De subsidiabiliteit van steun voor onderwijs en zorg uitbreiden, tijdsbesteding.
zodat ook zorginfrastructuur hieronder valt (combinatie van EFRO
• Rollend medisch materieel
en ESF+).
• Maatregelen voor een betere toegang tot de arbeidsmarkt
• Specifieke ondersteuning van werkgelegenheid voor jongeren
en de sociaaleconomische integratie van jongeren
• Ondersteuning voor zelfstandigen en het opstarten van ondernemingen
• Ondersteuning voor de sociale economie en sociale ondernemingen
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Stap 2:

Stap 3:

Stap 3:

vaststelling van mogelijke maatregelen uit de verordening
betreffende de periode na 2020

ontwikkeling van genderspecifieke acties ter bevordering
van het evenwicht tussen werk en privéleven in het kader
van het EFRO (NB: De onderstaande maatregelen zijn slechts
voorbeelden)

ontwikkeling van genderspecifieke acties ter bevordering
van het evenwicht tussen werk en privéleven in het kader
van het ESF+ (NB: De onderstaande maatregelen zijn slechts
voorbeelden)

• Maatregelen voor de modernisering en versterking van arbeidsmarktinstellingen en ‑diensten om de vaardigheidsbehoeften te De uitbreiding van zorgvoorzieningen en ‑infrastructuur combinebeoordelen en daarin te voorzien, en tegelijkertijd tijdige en op ren met acties ter verbetering van de toegang tot de arbeidsmarkt
maat gesneden bijstand te bieden
en bevordering van een actieve en gezonde levensstijl, en sociale
en economische uitsluiting tegengaan (combinatie van EFRO en
• Ondersteuning voor aansluiting met en overgangen op de ar- ESF+).
beidsmarkt
Innoveren om de integratie van Roma-gemeenschappen en hun
• Ondersteuning voor arbeidsmobiliteit
toegang tot zorg- en onderwijsvoorzieningen te verbeteren (com• Maatregelen ter bevordering van de arbeidsmarktparticipatie binatie van EFRO en ESF+).
van vrouwen en ter verkleining van de genderkloof op de arbeids- Expertise over gender en huisvesting opbouwen, alsook over gemarkt
nder en infrastructuurplanning, en deze op projecten toepassen.
• Maatregelen ter bevordering van het evenwicht tussen werk en Innovatieve, door de gemeenschap aangedreven projecten voor
privéleven, met inbegrip van toegang tot kinderopvang en zorg coöperatieve huisvesting ondersteunen, die intergenerationele
voor afhankelijke personen
vormen van huisvesting en in gemeenschapsverband verstrekte
• Maatregelen voor een gezonde en goed aangepaste werkomge- zorg integreren.
ving om gezondheidsrisico’s te beperken, mede door de bevordering van lichaamsbeweging
• Maatregelen om actief en gezond ouder worden te bevorderen

Wijzen op de samenhang met verschillende onderdelen van de
“agenda voor nieuwe vaardigheden en banen”, met de nadruk op
de “modernisering van de arbeidsmarkt en de bevordering van
werkgelegenheid door nieuwe vormen van flexibiliteit en zekerheid” (65).
Innovatieve activiteiten op het gebied van vaardigheden en werkgelegenheid bevorderen die verband houden met een vergroting
van het aanbod van zorgpersoneel, om zo de arbeidsmarktparticipatie van onderdanen van derde landen en nationale arbeidskrachten te vergroten.
Innovatie ondersteunen bij de vormgeving, aanleg en verlening
van zorgvoorzieningen in gemeenschapsverband, met inbegrip van
intergenerationele zorg, digitale gezondheidszorg, uitbreiding van
het zorgpersoneel en een verbetering van de stedelijke en vervoersinfrastructuur.
Innovatie bij en de integratie van verbeterde kinderopvang en
zorgdiensten ondersteunen in het kader van maatregelen ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

• Ondersteuning voor onderwijs en opvang van jonge kinderen
(uitgezonderd infrastructuur)
• Ondersteuning voor het basis- en voorgezet onderwijs (uitgezonderd infrastructuur)
• Ondersteuning voor tertiair onderwijs (uitgezonderd infrastructuur)
• Ondersteuning voor volwassenenonderwijs (uitgezonderd infrastructuur)
• Maatregelen ter bevordering van gelijke kansen en actieve participatie in de samenleving
• Maatregelen ter verbetering van de toegang van gemarginaliseerde groepen, zoals de Roma, tot onderwijs en werkgelegenheid,
alsook hun maatschappelijke integratie
• Ondersteuning van maatschappelijke organisaties die werken
met gemarginaliseerde gemeenschappen, zoals de Roma
(65) Eurostat (2018), Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 Strategy. Uitgave 2018, Brussel: Eurostat. Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9087772/
KS-02-18-728-EN-N.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c
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Stap 2:

Stap 3:

Stap 3:

vaststelling van mogelijke maatregelen uit de verordening
betreffende de periode na 2020

ontwikkeling van genderspecifieke acties ter bevordering
van het evenwicht tussen werk en privéleven in het kader
van het EFRO (NB: De onderstaande maatregelen zijn slechts
voorbeelden)

ontwikkeling van genderspecifieke acties ter bevordering
van het evenwicht tussen werk en privéleven in het kader
van het ESF+ (NB: De onderstaande maatregelen zijn slechts
voorbeelden)

• Specifieke acties ter verbetering van de arbeidsmarktparticipatie
van onderdanen van derde landen
• Maatregelen voor de sociale integratie van onderdanen van
derde landen
• Maatregelen ter verbetering van zorgverlening in familie- en
gemeenschapsverband
• Maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid, doelmatigheid en veerkracht van gezondheidsstelsels (uitgezonderd infrastructuur)
• Maatregelen ter verbetering van de toegang tot langdurige zorg
(uitgezonderd infrastructuur)
• Maatregelen ter modernisering van de stelsels voor sociale bescherming, inclusief bevordering van de toegang daartoe
Beleidsdoelstelling 5: Europa dichter bij de burgers brengen
door de duurzame en geïntegreerde ontwikkeling van stads-,
plattelands- en kustgebieden, en door lokale initiatieven te
bevorderen (beleidsdoelstelling van zowel ESF+ als het EFRO)

Innovatie bevorderen bij zorgvoorzieningen voor inheemse ge- Innovatie ondersteunen bij de zorgverlening aan personen die
meenschappen en waarborgen dat zij toegang hebben tot zorg- en werkzaam zijn bij openbare toeristische diensten.
onderwijsvoorzieningen in hun eigen taal, onder gepaste inachtneming van hun cultureel erfgoed en leefgebieden (combinatie van
EFRO en ESF+).

• Bescherming, ontwikkeling en bevordering van openbare toeristische activa en daarmee verband houdende toeristische diensten Innovatie bevorderen bij de vernieuwing en beveiliging van openbare ruimtes en gebouwen, daarbij rekening houdend met de be• Bescherming, ontwikkeling en bevordering van cultureel erfgoed staande kennis op het gebied van genderplanning.
en culturele diensten
• Bescherming, ontwikkeling en bevordering van natuurlijk erfgoed
en ecotoerisme
• Materiële revitalisering en beveiliging van openbare ruimten
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Stap 2:

Stap 3:

Stap 3:

vaststelling van mogelijke maatregelen uit de verordening
betreffende de periode na 2020

ontwikkeling van genderspecifieke acties ter bevordering
van het evenwicht tussen werk en privéleven in het kader
van het EFRO (NB: De onderstaande maatregelen zijn slechts
voorbeelden)

ontwikkeling van genderspecifieke acties ter bevordering
van het evenwicht tussen werk en privéleven in het kader
van het ESF+ (NB: De onderstaande maatregelen zijn slechts
voorbeelden)

Overige codes die verband houden met beleidsdoelstellingen Programmaoverstijgende acties ter uitbreiding van de infrastructuur
1‑5 (beleidsdoelstellingen van zowel ESF+ als het EFRO)
voor kinderopvang en sociale zorg en vergroting van het aanbod
van het bijbehorende zorgpersoneel verbeteren.
• Verbetering van de capaciteit van programma-autoriteiten en
‑organen in verband met de uitvoering van de fondsen
De kwaliteit, beschikbaarheid en toepassing verbeteren van gegevens die van belang zijn voor doeltreffende analyses met betrekking
• Verbetering van de samenwerking met partners binnen en buiten tot gender en gelijke behandeling, die als onderbouwing kunnen
de lidstaat
dienen voor programmaprioriteiten en gefinancierde acties ter
• Kruisfinanciering in het kader van het EFRO, waaronder onder- verbetering van het evenwicht tussen werk en privéleven.
steuning van vergelijkbare door het ESF+ gefinancierde acties Het bewustzijn en begrip van programma-autoriteiten en andere
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van concrete acties die organisaties, die bij de uitvoering van het programma betrokken
verband houden met het EFRO
zijn, van de onderlinge samenhang tussen genderdimensies als

Programmaoverstijgende acties ter uitbreiding van de infrastructuur
voor kinderopvang en sociale zorg en vergroting van het aanbod
van het bijbehorende zorgpersoneel verbeteren.

Technische bijstand (van toepassing op zowel het EFRO als ESF+) Rapportages over monitoring en evaluaties uitbreiden naar specifieke acties ter verbetering van het evenwicht tussen werk en pri• Voorlichting en communicatie
véleven en naar acties ter bevordering van gendergelijkheid.
• Voorbereiding, uitvoering, toezicht en controle
Voorafgaande analyses, de inhoud van programma’s en projecten,

Rapportages over monitoring en evaluaties uitbreiden naar specifieke acties ter verbetering van het evenwicht tussen werk en privéleven en naar acties ter bevordering van gendergelijkheid.

De kwaliteit, beschikbaarheid en toepassing verbeteren van gegevens die van belang zijn voor doeltreffende analyses met betrekking
tot gender en gelijke behandeling, die als onderbouwing kunnen
dienen voor programmaprioriteiten en gefinancierde acties ter
verbetering van het evenwicht tussen werk en privéleven.

Het bewustzijn en begrip van programma-autoriteiten en andere
organisaties, die bij de uitvoering van het programma betrokken
zijn, van de onderlinge samenhang tussen genderdimensies als
tijdsbesteding, zorgvoorzieningen, vervoer en het gebruik van in- tijdsbesteding, zorgvoorzieningen, vervoer en het gebruik van infrastructuur verbeteren.
frastructuur verbeteren.

• Evaluatie, onderzoeken en gegevensverzameling

en de monitoring- en evaluatieprocessen verbeteren.

Voorafgaande analyses, de inhoud van programma’s en projecten,
en de monitoring- en evaluatieprocessen verbeteren.

• Versterking van de capaciteit van autoriteiten van de lidstaten,
begunstigden en betrokken partners
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Stap 4: follow-up aan de hand van indicatoren
met monitoring- en evaluatiesystemen
Bij het selecteren en uitwerken van voorgestelde
activiteiten ter bevordering van het evenwicht
tussen werk en privéleven met gebruik van het
ESF+ en het EFRO wordt de vertegenwoordigers
van de beheersautoriteiten in de lidstaten geadviseerd stap 3 geheel uit te voeren. Daarbij moeten

zij rekening houden met de gewenste resultaten,
alsook met de voortgangs- en veranderingsindicatoren, om de verwezenlijking van de resultaten
te kunnen volgen. Het onderstaande voorbeeld
laat zien hoe belanghebbenden door het gebruik
van fasen of stappen de kerndoelstelling kunnen
beoordelen, alsook de acties om die doelstelling te
bereiken en de indicatoren (66) die aan de acties, de
monitoring en de evaluaties ten grondslag liggen.

Gendergelijkheidsdoelstelling: bijdragen aan een verbetering van het evenwicht
tussen werk en privéleven van ouders en mensen met zorgtaken
(NB: Deze indicatoren (67) dienen enkel als voorbeeld.)
1. Outputindicatoren
• een groter aanbod van door de overheid gefinancierde, flexibele kinderopvang van hoge
kwaliteit
• een groter aanbod van flexibele, betaalbare ouderenzorg van hoge kwaliteit, waaronder
digitale technologieën, gedeelde zorgdiensten en intergenerationele zorgdiensten
• een groter aanbod van door de overheid gefinancierde, flexibele diensten van hoge kwaliteit voor personen met een beperking, met inbegrip van kinderen
• meer toegewezen middelen voor de uitbreiding van het zorgpersoneel voor sociale zorg,
ouderenzorg en kinderopvang
• betere toegang tot zorgvoorzieningen en ‑diensten ter ondersteuning van de deelname
aan de arbeidsmarkt
• meer werkgevers/ondernemingen die flexibele en alternatieve arbeidsregelingen ondersteunen
• meer autonomie voor werknemers om hun werktijden zelf te regelen
• een grotere deelname van mannen aan zorggerelateerde beroepen, en verbeterde voorwaarden en omstandigheden voor vrouwen en mannen in de hele zorgsector
2. Resultaatindicatoren
• mannen besteden een groter deel van hun tijd aan zorgactiviteiten
• meer werkgelegenheid voor vrouwen en mannen in de formele zorg
• betere arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden voor vrouwen en mannen in de
zorgsector
• betere toegang tot en deelname aan betaald werk voor vrouwen, met inbegrip van vrouwelijke migranten
• meer gebruik van alternatieve werkregelingen
3. Impactindicatoren
• billijkere verdeling van de zorg
• tijdsbesteding billijker verdeeld tussen vrouwen en mannen
• beter economisch, lichamelijk en geestelijk welzijn en betere gezondheid van vrouwen en
mannen, inclusief migranten
• hogere belastingontvangsten van de grotere actieve beroepsbevolking en de (minder gendergesegregeerde) zorgsector
• betere economische resultaten als gevolg van grotere werkgelegenheid
(66) Bewerking van Fitzgerald, R., en Michie, R. (2000), “Experiences, good practice and lessons for evaluating gender equality outcomes
in Structural Fund programmes”, Evaluation for Quality, Conference Edinburgh, 17/19 september 2000.
(67) De indicatoren moeten worden uitgedrukt in getallen en/of percentages. Het verdient de voorkeur om percentages te gebruiken,
aangezien eenvoudige getallen niet bijzonder geschikt zijn als indicator.
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Tsjechië: zorgen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven van vrouwen
en mannen

© FGC/Shutterstock.com

Tsjechië werkt aan een beter evenwicht tussen
werk en privéleven en aan een verbetering van
de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt
door middel van verschillende maatregelen die
uit het ESF en het EFRO worden gefinancierd,
evenals uit nationale fondsen. Vrouwen in Tsjechië hebben momenteel op de arbeidsmarkt
te kampen met talrijke nadelen:
• de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt is beperkter dan die van mannen;
• de loopbaanontwikkeling van vrouwen
loopt niet gelijk met die van mannen;
• er wordt een groter beroep gedaan op de tijd van vrouwen doordat zij vaker dan mannen
betaald werk en zorgtaken moeten combineren, en
• vrouwen worden benadeeld door een aanzienlijke loonkloof.

De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt wordt belemmerd door de afwezigheid van
openbare kinderopvang en een gebrek aan betaalbare alternatieven. Gegevens van de OESO
laten zien dat Tsjechië van alle EU-lidstaten de laagste participatiegraad van moeders met
kinderen onder de leeftijd van 12 jaar heeft, alsook een lage participatiegraad van vrouwen
met kinderen onder de 3 jaar (68). Door middel van een reeks maatregelen wordt gepoogd
deze problemen aan te pakken, met een combinatie van overheidsfondsen en ESIF-middelen.
Er wordt bijvoorbeeld een netwerk van betaalbare lokale centra voor kinderopvang opgezet
in het kader van het operationeel programma van Praag. Door het bestaande tekort aan voorzieningen tegen te gaan, wordt beoogd vrouwen meer mogelijkheden te bieden om werk en
privéleven te combineren. Onderdeel van de nieuwe opzet zijn ook opleidingsprogramma’s voor
docenten in het voorschoolse onderwijs en voor ondernemers die actief zijn of worden in het
voorschoolse onderwijs. Daarnaast is vaderschapsverlof ingevoerd als wetgevende maatregel
om mannen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de zorg voor hun kinderen (69); van dit
verlof kan gebruik worden gemaakt door vaders, maar ook door iedereen een kind van 7 jaar
of jonger heeft geadopteerd of er pleegouder van is, ter vervanging van de ouderlijke zorg.
Met gecombineerde middelen uit deze twee fondsen werkt het ESF-programma in Tsjechië aan
de invoering van flexibele arbeidsregelingen als een manier om betaald werk en zorgtaken
te combineren. Tegelijkertijd worden er EFRO-middelen ingezet voor investeringen in infrastructuur voor kinderopvang met als doel een landelijk netwerk van betaalbare lokale centra
voor kinderopvang op te zetten.
Andere acties die worden gebruikt om het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren,
zijn onderwijs, voorlichting en overleg met werkgevers; directe financiële steun om flexibele arbeidsregelingen in te voeren door middel van loonbijdragen, en het vermijden van het
gebruik van genderstereotypen in combinatie met het bevorderen van een beter begrip van
genderdiscriminatie door middel van trainingen en voorlichting. Initiatieven om mannen aan
te moedigen deel te nemen aan de zorg voor kinderen en andere afhankelijke personen, zijn
van even groot belang gebleken. Deze worden ondersteund door middel van bewustmakingscampagnes, voorlichting, het trainen van mannen in zorgtaken en hulp bij het combineren van
werk en privéleven door mannelijke werknemers, waaronder advisering over ouderschapsverlof.
(68) Partnerschapsovereenkomst voor de programmeringsperiode 2014‑2020.
(69) De wijziging van wet nr. 187/2006 Coll. inzake zorgverzekeringen, die sinds 1 januari 2009 van kracht was, werd in 2017 aangenomen
door de senaat van de Tsjechië.
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Fictieve casestudy 1: combineren van betaald werk en zorg voor kinderen

Stap 2: genderspecifieke acties en oplossingen vaststellen
Stap 1: inzicht krijgen in de situatie
Ines is een vrouw van 36 met een zoontje van 3. Ze is een alleenstaande
moeder die fulltime werkt in het midden- en kleinbedrijf. Haar zoontje gaat
vijf dagen per week, van 8 tot 16 uur, naar de plaatselijke, door de overheid
gesubsidieerde kinderopvang. Ines verdient ongeveer 35 000 EUR per jaar.
De kinderopvang kost 1 230 EUR per maand.
De mogelijkheden die Ines heeft voor informele kinderopvang zijn beperkt,
aangezien ze in een grote stad woont na te zijn terugverhuisd naar haar eigen
land. Haar sociale netwerken zijn beperkt, vooral doordat haar familie in haar
geboorteplaats woont, zo’n 180 kilometer bij haar vandaan, op het platteland.
Ze moet drie dagen in de week zorgen voor aanvullende kinderopvang, omdat ze dan tot 18.00 uur doorwerkt als compensatie voor de dagen waarop
ze tot 15.30 uur werkt. Ze betaalt een kinderoppas 600 EUR per maand contant. Van haar maandsalaris van 2 916 EUR is ze 1 830 EUR aan kinderopvang
kwijt. Dat is 63 % van haar bruto-inkomen, iets minder dan het OESO-gemiddelde* van 67 % van het huishoudinkomen dat aan kinderopvang wordt
besteed. Aangezien het OESO-gemiddelde gebaseerd is op twee kinderen,
zijn de kosten voor alleenstaande ouders met één kind hoger. Als verder nog
rekening wordt gehouden met inkomensverschillen ten gevolge van de loonkloof tussen vrouwen en mannen, betekent dit dat alleenstaande moeders
een groter deel van hun inkomen aan kinderoipvang besteden dan alleenstaande mannen. 92 % van de alleenstaande ouders zijn vrouwen.
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Als we kijken naar de verschillende maatregelen die het ESF+ en het EFRO
bieden om het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren, welke uit
deze fondsen gefinancierde acties zouden dan voor Ines een verschil kunnen
maken?
Welke gegevens heb je nodig om programma’s en projecten te ontwikkelen
die tegemoetkomen aan de financiële en tijdsdruk van werkende ouders als
Ines? Welke gegevens heb je over niet-schoolgaande kinderen? Welke gegevens heb je over werkende (alleenstaande) ouders? Welke overheidsfinanciering is er beschikbaar voor kinderopvang? Met welke acties op het gebied van
vervoer en infrastructuur zou de genoemde druk kunnen worden verminderd?

Stap 3: actie ondernemen
Voorbeelden van mogelijke maatregelen:
• Voorzieningen voor kinderopvang aanmerken als onderdeel van de zakelijke infrastructuur voor kmo’s (beleidsdoelstelling 1)
• Onderzoek welke vervoersverbindingen er bestaan, waaronder fietsverbindingen en multimodale verbindingen, voor mensen die de hele stad door
moeten om bij hun werk te komen (EFRO-beleidsdoelstelling 3)
• Overweeg welke aanvullende acties kunnen worden genomen in het kader
van het EFRO ter complementering van de maatregelen voor beleidsdoelstelling 4 inzake infrastructuur voor kinderopvang
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Fictieve casestudy 2: combineren van ploegendiensten en zorg voor kinderen
Stap 2: Genderspecifieke acties en oplossingen vaststellen
Stap 1: Inzicht krijgen in de situatie
Agneta is 23 jaar oud en heeft drie kinderen jonger dan 5 jaar. Ze werkt parttime in een winkel, terwijl haar man ploegendiensten draait in een plaatselijke fabriek. Ze wonen in een kleine provinciestad en hebben een maandinkomen van 1 300 euro. Hun kinderen kunnen niet allemaal terecht op de
openbare crèche. Op dit moment kan alleen hun oudste kind op bepaalde
tijden naar de opvang. Soms wisselt Agneta’s rooster echter en dan moet het
gezin een beroep doen op vrienden als zij en haar man aan het werk zijn. Het
is een uur rijden naar hun ouders en het openbaar vervoer in hun dorp is erg
beperkt.
Het is niet altijd even makkelijk om te achterhalen hoeveel mensen zich precies
in een situatie met lage lonen en onstabiele arbeidsomstandigheden bevinden. Hulpmiddelen als de Gendergelijkheidsindex van EIGE kunnen daarbij
helpen, evenals nationale bronnen met arbeidsmarktgegevens, huisvestingsen kinderbijslagstatistieken, OV-beschikbaarheidsgegevens, informatie over
tijdsbestedingspatronen en gegevens over het gebruik van infrastructuur/
openbare ruimten.
De gegevens over EU-gemiddelden zijn niet altijd volledig, maar er kunnen
de nodige gegevens worden gevonden die vergelijkingen tussen landen en
regio’s mogelijk maken. Dit maakt het mogelijk om geaggregeerde gegevens
te genereren en schattingen te maken van de lokale behoeften in de context
van lokale voorzieningen en de bestaande openbare diensten en sociale
zekerheid. Neem bijvoorbeeld het platteland in Duitsland, waar gegevens
over vervoer, de regionale werkgelegenheid, industriële sectoren en de lokale voorzieningen allemaal werden gebruikt als grondslag voor de operationele plannen in MecklenburgVoorpommeren. Hier werd bij de ESF+-interventies de steun aan werknemers die in ploegendienst werken en aan gezinnen
met complexe tijds- en zorgproblemen als een belangrijke prioriteit aangemerkt.

Als we kijken naar de verschillende maatregelen die het ESF+ en het EFRO
bieden om het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren, welke uit
deze fondsen gefinancierde acties zouden dan voor dit gezin een verschil
kunnen maken? Hen helpen met betere kinderopvang en het vinden van
beter betaald werk ter compensatie van de ploegendiensten en de lokale
vervoersproblemen?

Stap 3: Actie ondernemen
• Infrastructuur voor onderwijs en opvang van jonge kinderen
• Infrastructuur voor beroepsonderwijs en -opleiding en volwassenenonderwijs
• Maatregelen voor betere toegang tot de arbeidsmarkt
• Maatregelen ter bevordering van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen
en ter verkleining van de genderkloof op de arbeidsmarkt
• Bevordering van de sociale integratie van mensen voor wie armoede of
sociale uitsluiting dreigt, waaronder de meest hulpbehoevenden en kinderen
• Overweeg in het kader van beleidsdoelstelling 4 te investeren in de aanleg
van kinderopvang- en zorgvoorzieningen, alsook in uitbreiding van het
aanbod van zorgpersoneel
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Fictieve casestudy 3: zorgen voor jezelf en voor anderen — zoeken naar balans
Stap 2: genderspecifieke acties en oplossingen vaststellen

Stap 1: inzicht krijgen in de situatie
Tomás is een 74-jarige gepensioneerde salarisadministrateur. Zijn maandelijkse inkomen bedraagt 850 EUR, iets meer dan het nationale minimumloon
in Spanje van 785 EUR*. Hij zorgt fulltime voor Isabel, zijn 73-jarige vrouw met
wie hij al 52 jaar getrouwd is. Door haar chronische ziekte heeft zij verschillende soorten zorg nodig.
In Spanje is 16 % van de mannen ouder dan 65, tegen 31 % van de vrouwen.
De gemiddelde levensverwachting is 80,5 jaar voor mannen en 86,3 jaar voor
vrouwen**. Hoewel Isabel al heel lang ziek is, maakt Tomás zich zorgen dat
zij mogelijk langer zal leven dan hij. Hij is tenslotte ouder dan zij, en mensen
die heel lang mantelzorger zijn, hebben een lagere levensverwachting.
Tomás en Isabel wonen in een buitenwijk van een grote stad, met een goede
verbindingen naar de stad. Hun zoon en dochter wonen aan weerszijden van
de stad. Ze hebben vier kleinkinderen tussen 12 en 19 jaar, die voltijds onderwijs volgen. Hun dochter, Asunción, werkt parttime, dus zij kan haar vader
helpen met huishoudelijke klusjes en haar moeder vergezellen naar de dokter. Hun zoon, Miguel, komt in de weekenden op bezoek en is ’s avonds bereikbaar voor noodgevallen.

Als we kijken naar de verschillende maatregelen die het ESF+ en het EFRO bieden om
het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren, welke uit deze fondsen gefinancierde acties zouden dan voor Tomás en Isabel, en hun familie, een verschil
kunnen maken? Welke maatregelen zouden hun rust kunnen bieden en de constante druk om een balans tussen werk en gezinsleven te vinden, verlichten?

Stap 3: actie ondernemen
• Volgens het EFRO is infrastructuur voor schoon stadsvervoer een prioriteit.
• Investeringen in sociale investeringen die bijdragen aan sociale inclusie in de gemeenschap kunnen worden gedaan op grond van beleidsdoelstelling 3 van het
ESF+, evenals maatregelen voor de verbetering van de gezondheidsinfrastructuur,
waaronder de digitalisering van de gezondheidszorg en maatregelen ter verbetering
van de toegang tot langdurige zorg (uitgezonderd infrastructuur). Aanvullende
EFRO-steun kan worden toegewezen voor de ondersteuning van technische innovatie door kmo’s die actief zijn in de gezondheidszorg en de sociale zorg
• Voorbeelden van gefinancierde maatregelen die mensen in staat stellen een goed
evenwicht te vinden tussen intergenerationele zorgbehoeften enerzijds en hun
werk en individuele huishoudelijke behoeften anderzijds, zijn: verbeteringen in de
communicatietechnologie om zorg en ondersteuning op afstand mogelijk te maken;
online aanvragen van recepten en bestellen van huishoudelijke benodigdheden,
en intergenerationele zorgvoorzieningen op lokaal niveau — gefinancierd en beheerd door de overheid — om families en mantelzorgers te ontlasten. Dit is erg
belangrijk voor vrouwen die vaak parttime werken om voor anderen te kunnen
zorgen.

* Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (2017), Pensions at a Glance 2017: Country Profiles — Spain, Parijs: OESO. Beschikbaar op: https://www.oecd.org/els/public-pensions/
PAG2017-country-profile-Spain.pdf
** Eurostat (2018), The life of women and men in Europe: A statistical portrait. Uitgave 2018, Brussel: EU. Beschikbaar op: https://www.ine.es/prodyser/myhue18/bloc-1a.html?lang=en

64 Europees Instituut voor gendergelijkheid

Deel 4. Hoe kunnen we genderbewust budgetteren toepassen bij de EU-fondsen? Praktische hulpmiddelen en voorbeelden uit de lidstaten

Fictieve casestudy 4: combineren van de zorg voor kinderen en oudere personen met werk in ploegendienst
Stap 1: inzicht krijgen in de situatie
Tasheen (22) en Imran (26) zijn migranten van de eerste generatie
die in een buitenwijk van een grote Europese hoofdstad wonen. Ze
hebben twee kinderen van respectievelijk 3 jaar en 6 maanden.
Tasheen werkt niet buiten de deur en heeft geen rijbewijs. Imran
draait ploegendiensten in een plaatselijk restaurant. De moeder
van Tasheen moeder, Bushra, en haar broers en zussen zijn onlangs
in dezelfde wijk komen wonen, maar haar moeder is 74 en lijdt aan
dementie en suikerziekte.
Tasheen heeft een middelbareschooldiploma en Imran is afgestudeerd in computertechniek. Ze zouden allebei graag werk vinden
dat bij hun vaardigheden en talenten past, maar ze hebben hulp
nodig bij het leren van de taal en het opstellen van hun cv’s.

Stap 2: genderspecifieke acties en oplossingen vaststellen
Als we kijken naar de verschillende maatregelen die het ESF+ en
het EFRO bieden om het evenwicht tussen werk en privéleven te
verbeteren, welke uit deze fondsen gefinancierde acties zouden
dan voor Tasheen en Imran een verschil kunnen maken? Hen helpen
met het vinden van betaald werk, kinderopvang, lokale zorg voor
Tasheens moeder en veilige, vaste huisvesting?
Welke gegevens zijn er te vinden over de vaardigheden, inkomensniveaus en soorten huishoudens van migranten en andere groepen
die mogelijk in marginale omstandigheden leven? Waar zou u navraag en onderzoek kunnen doen om een beter inzicht te krijgen
in de behoeften en aspiraties van deze groepen?

Aanvullende informatie
Ga voor meer informatie naar:

Stap 3: actie ondernemen
– Beleidsdoelstelling 1 is de hoofdprioriteit van het EFRO en ondersteunt maatregelen die
gericht zijn op de ontwikkeling van vaardigheden, slimme specialisatie, industriële overgang,
ondernemerschap en de ondersteuning van startende bedrijven en spin-offs.
– Dit sluit aan op de ESF+-maatregelen die gericht zijn op:
– steun aan de sociale economie, sociale ondernemingen en huisvesting voor migranten
en vluchtelingen;
– overige sociale infrastructuur die bijdraagt aan sociale inclusie in de gemeenschap;
– infrastructuur voor gezondheidszorg;
– maatregelen voor betere toegang tot de arbeidsmarkt;
– ondersteuning voor tertiair onderwijs (uitgezonderd infrastructuur);
– ondersteuning voor volwassenenonderwijs (uitgezonderd infrastructuur);
– maatregelen ter bevordering van gelijke kansen en actieve participatie in de samenleving;
– trajecten voor integratie en herintreding van kansarmen in het arbeidsproces;
– maatregelen om de toegang voor gemarginaliseerde groepen te verbeteren;
– maatregelen ter verbetering van de toegang tot langdurige zorg (uitgezonderd infrastructuur), en
– maatregelen ter modernisering van de stelsels voor sociale bescherming, inclusief bevordering van de toegang daartoe.
Er bestaan talrijke maatregelen waarmee Tasheen en Imran (en hun familie) kunnen worden
geholpen om toegang te krijgen tot opleidingen en gepast werk, huisvesting, integratiemogelijkheden en sociale bescherming, alsook om hun de mogelijkheid te bieden een bijdrage
te leveren aan de plaatselijke economie. Nauwkeurige en volledige lokale gegevens — uitgesplitst naar sekse, leeftijd, handicaps, ras en etnische afkomst — zijn essentieel als basis voor
doelgerichte, lokaal georiënteerde projecten en programma’s die kunnen voorzien in ieders
behoeften en iedereen kunnen helpen om zijn of haar olledige potentieel te verwezenlijken.

• Het evenwicht tussen werk en privéleven in de Europese Unie
• Synergie en vereenvoudiging voor het cohesiebeleid na 2020: Raad
neemt conclusies aan
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Tool 5: De invulling van partnerschappen en meerlagig
bestuur — identificatie van relevante partners, de rol van
genderdeskundigen en de samenstelling van
toezichtcomités
Inleiding
Beheersautoriteiten kunnen deze tool gebruiken
om ervoor te zorgen:
• dat relevante actoren, met name degenen
met genderexpertise, worden betrokken bij
de programmerings- en monitoringprocessen
van de EU-fondsen, en
• dat alle organisaties die betrokken zijn bij het
ontwerp en de uitvoering van de programma’s
van de EU-fondsen, in hun bijdragen gebruikmaken van genderanalyses.
De partners in het kader van de EU-fondsen
geven adviezen over de programmering en de
uitvoering, houden toezicht op de voortgang
van de programma’s en geven hun goedkeuring
aan de selectiecriteria voor projecten en aan
evaluatieplannen. Hun rol is om de kwaliteit van
de processen van de EU-fondsen te waarborgen,
alsook de afstemming van de programma’s op de
overkoepelende doelstellingen van de EU en de
lidstaten (GB-verordening, artikel 6). Relevante
partners worden uitdrukkelijk geacht vertegenwoordigd te zijn in de toezichtcomités van de
EU-fondsen (GB-verordening, artikel 34). Voor
de periode na 2020 stelt de Commissie voor “een
grotere rol toe te kennen aan de toezichtcomités
bij het toezicht op de programmaprestaties en
al de factoren waardoor zij worden beïnvloed”
(toelichting bij de GB-verordening).
Het is om diverse redenen belangrijk om actoren
die vanuit genderoogpunt relevant worden geacht,
met name vanwege hun deskundigheid, bij het
meerlagig bestuur te betrekken:
• Door relevante partners bij interventies te
betrekken, van de planningsfase tot aan de
evaluatiefase, wordt het mogelijk genderspecifieke zorgpunten en implicaties te constateren die aanvankelijk niet zijn onderkend.
Dergelijke partners en partnerschappen spelen
een belangrijke rol bij het verbeteren van
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overheidsbesluiten en beleidsmaatregelen
die bedoeld zijn om actuele, complexe, multidimensionale problemen aan te pakken. Dit is
met name van belang bij genderongelijkheid;
de aanpak hiervan vergt een goed begrip van
de effecten van sociale normen, waarden, rationaliteit en sociaal gedrag. Overheidsbeleid
en programmabesluiten kunnen verschillende
gevolgen hebben voor vrouwelijke en mannelijke
belanghebbenden en begunstigden. Zij hebben
wellicht verschillende prioriteiten en andere
ideeën over de toewijzing van middelen. Door
te zorgen voor een genderbewust perspectief
bij de programma-analyse en een evenwichtige
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen
bij de betrokken belanghebbenden krijgen we
een breder perspectief en een beter inzicht in
de dagelijkse werkelijkheid van vrouwen en
mannen.
• Door middel van partnerschappen met deskundigen kan capaciteit voor genderanalyse
worden opgebouwd en een beter inzicht worden verkregen in de genderdimensies die van
belang zijn bij de uitvoering van programma’s
en bij het projectontwerp. De dialoog met
partners is ook van groot belang voor het
vaststellen van mogelijke corrigerende
of aanvullende acties in het kader van programma’s en projecten. Deze kan worden gevoerd met maatschappelijke organisaties die
zich bezighouden met gendergelijkheid en
met overheidsinstanties die tot taak hebben
gendergelijkheid te bevorderen.
• Een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden draagt ook bij tot bewustwording en
capaciteitsontwikkeling met betrekking tot
gendergelijkheid bij alle actoren. Dit kan worden
bereikt door relevante partners en beleidsmakers de gelegenheid te bieden ervaringen en
informatie over gendermainstreaming, gendergelijkheid en ongelijkheden op verschillende
beleidsterreinen met elkaar uit te wisselen. De
input van partners met vakkennis betreffende
gendergerelateerde problemen draagt bij aan
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een wederzijds leerproces, een verrijking van
inzichten en betere resultaten. Doorlopend en
zinvol overleg tussen beleidsmakers en deze
belanghebbenden biedt ruimte voor een vergroting van de transparantie en een versterking
van het vertrouwen. Dit kan op zijn beurt leiden
tot een grotere bereidheid om gendergelijkheidsbeginselen toe te passen.
• Genderrelevante partners, zoals vrouwenorganisaties en genderdeskundigen, zorgen
ervoor dat er meer rekenschap moet
worden afgelegd over de naleving van

verbintenissen inzake gendergelijkheid.
Zij fungeren als “wachttorens” die toezicht
houden op beleidsprocessen bij de overheid
om te waarborgen dat overheden hun verplichtingen uit hoofde van gendergelijkheidsdoelstellingen nakomen en zich daarvoor moeten
verantwoorden.
Stappen voor de vormgeving van
partnerschappen en meerlagig bestuur
De GB-verordening biedt richtsnoeren voor meerlagig bestuur voor wat betreft:

1. De keuze van het soort partners die bij raadplegingen van belanghebbenden moeten
worden betrokken
GB-verordening

Genderspecifiek

a) stedelijke en andere overheden

Instanties bij stedelijke en andere overheden die tot taak hebben gendergelijkheid te bevorderen, zoals adviesraden inzake gendergelijkheid,
semi-autonome organen van de centrale overheid en entiteiten op subnationaal/provinciaal en gemeentelijk niveau (70).
Genderrelevante partners kunnen nationale contactpunten zijn of personen die op grond van hun wettelijke of bestuurlijke rol of sectorspecifieke bevoegdheden verantwoordelijk zijn voor de bevordering van gendergelijkheid.

b) economische en sociale partners

Landspecifieke economische en sociale partners kunnen instanties voor
gendergelijkheid zijn die werken aan de bevordering van gelijkheid op
de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via sociale dialoog in specifieke sectoren.
Deze categorie omvat vakbonden, brancheorganisaties en entiteiten voor
lokale economische ontwikkeling.

c) de desbetreffende instanties
die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen,
milieupartners en de instanties
die tot taak hebben sociale insluiting, grondrechten, rechten
van personen met een handicap, gendergelijkheid en
non-discriminatie te bevorderen

Tot deze relevante maatschappelijke organisaties behoren centra voor
vrouwenstudies en ‑onderzoek; wetenschappelijke, opleidings- en trainingsinstellingen; bedrijven van vrouwen; andere sociale ondernemingen;
particuliere ondernemingen; de lokale en nationale media, en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). Het gaat hier met name om vrouwenorganisaties, ngo’s die zich richten op de bevordering van gendergelijkheid, maatschappelijke organisaties die geleid worden door mensen met
een handicap en maatschappelijke organisaties die mensen met een
verschillende raciale of etnische achtergrond vertegenwoordigen, waaronder bijvoorbeeld verenigingen van vrouwelijke migranten.

2. Samenstelling van toezichtcomités
De toezichtcomités controleren de uitvoering
van de EU-fondsen en zorgen ervoor dat deze
voldoet aan de criteria voorzien in artikel 39 van
de GB-verordening: doeltreffendheid, efficiëntie,

relevantie, samenhang en EU-meerwaarde. Genderongelijkheden houden verband met al deze
aspecten. Om te waarborgen dat aan deze criteria wordt voldaan, is derhalve een hoge mate
van gendercompetentie vereist van de kant van
genderrelevante partners en deskundigen. Bij

(70) Voor meer informatie over de nationale genderinstanties in iedere EU-lidstaat, zie EIGE, Gender Mainstreaming in the EU Member States.
Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries
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de samenstelling van toezichtcomités moeten
verschillende aspecten in aanmerking worden
genomen:
• de vertegenwoordiging van genderrelevan‑
te belanghebbenden: dat wil zeggen, er moet
worden gewaarborgd dat de bovengenoemde
genderrelevante belanghebbenden — in het
bijzonder genderdeskundigen — vertegenwoordigd zijn bij raadplegingen door toezichtcomités, en
• de vertegenwoordiging van zowel vrouwen
als mannen: het is essentieel om te waarborgen dat er onder groepsleden een evenwicht
bestaat tussen vrouwen en mannen (i.e. ten
minste in een verhouding 40/60). Dit betekent
dat ook rekening moet worden gehouden met

de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen als begunstigden van beleid, alsook bij
besluitvormingsprocessen. Vrouwen moeten
in dezelfde mate van EU-beleid profiteren als
mannen. In vergelijking met mannen zijn zij
echter sterk ondervertegenwoordigd in functies
op besluitvormingsniveau. Wanneer er sprake
is van genderongelijkheid bij plannings- en
besluitvormingsprocessen over beleidsmaatregelen, heeft dit een effect op de uitkomsten,
met grote gevolgen voor vrouwen en mannen. Beleid heeft baat bij diverse gezichtspunten. Een evenwichtigere vertegenwoordiging
zorgt voor de inbreng van uiteenlopende ervaringen die bevorderlijk kunnen zijn voor
de besluitvormingsprocessen en de algehele
resultaten.

Oostenrijk: ambtenaren vergroten hun kennis over gelijkheid en monitoring in het
kader van de EU-fondsen
Uit hoofde van haar partnerschapsovereenkomst heeft Oostenrijk talrijke stappen ondernomen om de betrokkenheid van genderdeskundigen en partners te waarborgen. Zoals eerder
besproken in deze toolkit, bestaan deze uit:
• de vorming van focusgroepen, met inbegrip van deskundigen inzake gendergelijkheid;
• vrij toegankelijke dagconferenties over de tussentijdse resultaten van inspraak betreffende
de ontwerpbegroting, en
• deelname van een officiële nationale deskundige op het gebied van gendergelijkheid (van
de Bundeskanzleramt, BKA), en
• zorgen voor een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan de programmeringsgroep.

© Martial Red/Shutterstock.com

De ambtenaren die betrokken zijn bij de uitvoering van het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling (EFRO), kregen opleidingen over
gendergelijkheid aangeboden, als technische
bijstand in het kader van het EFRO. Onderdeel
van de evaluatie van operationele programma
van EFRO is een specifieke evaluatie van de horizontale beginselen, waaronder de toepassing
van gendermainstreaming op de afzonderlijke
prioriteitsassen. Bij de evaluatie worden ook
relevante belanghebbenden actief betrokken
door hen op te nemen in stuurgroepen en
workshops. Wat de uitvoering van het fonds
en de monitoring en aansturing van de activiteiten betreft, worden er deskundigen en
vertegenwoordigers van partners opgenomen
in het toezichtcomité. Als leden van het comité zorgen zij voor een evenwichtige en diverse
vertegenwoordiging van verschillende gezichtspunten.

68 Europees Instituut voor gendergelijkheid

Deel 4. Hoe kunnen we genderbewust budgetteren toepassen bij de EU-fondsen? Praktische hulpmiddelen en voorbeelden uit de lidstaten

Om ervoor te zorgen dat aanvragers en het personeel van de beheersautoriteiten begrijpen
wat gendergelijkheid inhoudt, worden er twee verschillende maatregelen toegepast die afzonderlijk op deze twee groepen gericht zijn. Iedere aanvrager ontvangt een “vragenlijst over
gendergelijkheid”, die maakt dat zij zich bewuster worden van bestaande genderongelijkheden, alsook van de manieren waarop deze kunnen worden aangepakt met de gefinancierde
activiteiten. Daarnaast worden er trainingsbijeenkomsten over gendergelijkheid gehouden
om de kennis hierover bij het betrokken personeel van de beheersautoriteiten te vergroten.
Tot de ESF-maatregelen behoort ook de uitbreiding van de “kennisbank” op het gebied van
gendergelijkheid. Ook wordt ondersteuning geboden aan intermediaire instanties (zwischengeschaltete Stellen) en aan begunstigden die zich bezighouden met de stelselmatige toepassing
van gendergelijkheid in alle projectfasen. Bij iedere investeringsprioriteit van het ESF moet
ten minste de helft van de begroting bestemd zijn voor vrouwen en moet ten minste de helft
van alle deelnemers aan de geplande activiteiten vrouw zijn. Om het ESF te monitoren, zijn
er twee afzonderlijke focusgroepen opgezet: een voor gendermainstreaming en een voor
gendergelijkheid. Deze groepen, die al tijdens de planningsfase worden opgezet en bedoeld
zijn om gedurende de hele levenscyclus van het fonds te blijven bestaan, monitoren de vorderingen bij de aanpak van de vastgestelde ongelijkheden tussen vrouwen en mannen door
middel van de ESF-maatregelen.

Aanvullende informatie
Ga voor meer informatie naar:
• Vertegenwoordiging bij gendermainstreaming
• Raadpleging van belanghebbenden, inclusief
praktische aanpak
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Tool 6: Ontwikkeling van kwantitatieve en kwalitatieve
indicatoren voor de bevordering van gendergelijkheid (71)
Inleiding
Deze tool helpt u om:
• specifieke kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren voor de bevordering van gendergelijkheid te definiëren, ter aanvulling op de reeds
bestaande gemeenschappelijke indicatoren
voor de fondsen. Dit biedt de lidstaten en de
EU de mogelijkheid om een beeld te krijgen
van de bijdrage van de fondsen aan gendergelijkheid, en
• deze indicatoren voor de bevordering van gendergelijkheid af te stemmen op de nationale
prioriteiten betreffende gelijkheid. Dit biedt
de lidstaten en de EU de mogelijkheid om een
beeld te krijgen van de bijdrage van de fondsen aan de nationale prioriteiten betreffende
gendergelijkheid.
Deze tool kan de beheersautoriteiten op nationaal en subnationaal niveau op weg helpen bij
het opstellen van operationele programma’s om
de gelijkheid van vrouwen en mannen in al hun
diversiteit te bevorderen. Specifieke gendergelijkheidsindicatoren zijn essentieel om genderbewuste
input te verkrijgen voor de jaarlijkse prestatiebeoordelingen — een belangrijke gelegenheid voor
een beleidsdialoog over belangrijke aspecten van
de uitvoering en de prestaties van programma’s.
Zij bieden ook relevante informatie voor het toezichtcomité, alsook voor tussentijdse evaluaties
en evaluaties achteraf.
Zoals in artikel 17, lid 3, onder d), ii), van de GB-verordening wordt gesteld, moeten in het operationeel
programma voor iedere specifieke doelstelling
“outputindicatoren en resultaatindicatoren met
de bijbehorende mijlpalen en streefdoelen” worden vastgesteld. Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds,
het Europees Fonds voor maritieme zaken en
visserij (EFMZV) en het Europees Sociaal Fonds
(ESF+) hebben in de bijlagen bij de desbetreffende

verordeningen gemeenschappelijke indicatoren
vastgesteld. Het staat de lidstaten echter vrij om
indicatoren toe te voegen. Naast deze specifieke
steun voor de definitie van indicatoren betreffende
gendergelijkheid wordt de verzameling van naar
sekse uitgesplitste gegevens als standaardprocedure aangemerkt. Het verzamelen van dergelijke
gegevens over gendergelijkheidsindicatoren is
evenals de uitsplitsing van alle indicatoren naar
sekse en andere kenmerken, voor zover dit mogelijk en zinvol is, van groot belang aangezien
dit een grote invloed heeft op alle fasen van de
programmering van de EU-fondsen.
Stappen voor de ontwikkeling van
kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren
Voor de ontwikkeling van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren kunnen de volgende stappen
worden gebruikt:
1. beoordeling van de beleidsdoelstelling, de
specifieke doelstelling en hun implicaties
voor gendergelijkheid (zie tool 3);
2. beoordeling van de bijbehorende outputen resultaatindicatoren om te bepalen of
zij kunnen worden uitgesplitst naar sekse
(en eventueel nog verder uitgesplitst naar
kenmerken als leeftijd, ras, etnische afkomst,
handicaps, woonplaats, sociaaleconomische
achtergrond enz.);
3. de vragen in de tabellen beantwoorden om
een reeks indicatoren vanuit genderperspectief te beoordelen;
4. beoordeling van de onderstaande voorbeeldindicatoren betreffende gendergelijkheid,
en
5. definiëren van relevante indicatoren betreffende de bevordering van gendergelijkheid
die samenhangen met specifieke outputs
en resultaten, waarbij ervoor moet worden
gezorgd dat deze aansluiten op de nationale
prioriteiten en de specifieke kenmerken van
ieder programma.

(71) Deze tool stelt niet voor de gemeenschappelijke indicatoren te wijzigen of nieuwe toe te voegen aan de voorgestelde verordeningen.
De tool stelt aanvullende programmaspecifieke indicatoren voor die de lidstaten naast de gemeenschappelijke indicatoren kunnen
gebruiken.
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De tool is als volgt opgebouwd:
• tabellen met gemeenschappelijke indicatoren
als voorzien in de bijlagen bij de desbetreffende
verordening voor:
– het EFRO en het Cohesiefonds (identieke
gemeenschappelijke indicatoren);
– het ESF+, en
– het EFMZV;
• specifieke hulpmiddelen in iedere tabel voor
het definiëren van gendergelijkheidsindicatoren, te weten:

– vragen die als oriëntatie dienen bij het definiëren van specifieke kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren betreffende de bevordering
van gendergelijkheid en de afstemming
daarvan op de nationale prioriteiten, en
– voorbeelden van indicatoren betreffende de bevordering van gendergelijkheid
die de besproken EU-fondsen gemeen
hebben. (Opgelet: deze indicatoren zijn
voorbeelden die verder moeten worden uitgewerkt en afgestemd op de nationale prioriteiten en de specifieke kenmerken van ieder
programma.)
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EFRO en Cohesiefonds (identieke gemeenschappelijke indicatoren)
Beleidsdoelstelling

Specifieke
doelstellingen

Output

i) Versterking van de
onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën

CCO (73) 01 — Ondernemingen die worden ondersteund om te innoveren

Resultaten

Vragen betreffende
gendergelijkheidsindicatoren

CCR (74) 01 — Kmo’s die • Hoeveel ondernemingen hebben een vrouwelijke
innovatie op het gebied
c.q. mannelijke eigenaar?
van producten, proces•
Hoeveel vrouwen c.q. mannen werken als ondersen, marketing of bezoekers bij de ondersteunde onderzoeksfaciliteidrijfsorganisatie introCCO 02 — Onderzoe- duceren
ten?
kers werkzaam in on• Welke ondersteuning wordt er geboden aan ondersteunde onderdernemingen met een vrouwelijke c.q. mannelijke
zoeksfaciliteiten
eigenaar?

Voorbeelden van indicatoren (72)
Output:
• Ondersteunde ondernemingen met een vrouwelijke c.q. mannelijke eigenaar
• Gemiddelde steun die is verstrekt aan ondernemingen met een vrouwelijke c.q. mannelijke eigenaar
• Vrouwen en mannen die als onderzoekers bij ondersteunde onderzoeksfaciliteiten werken
Resultaten:

Beleidsdoelstelling 1:
een slimmer Europa
door de bevordering
van een innovatieve
en slimme economische transformatie

• Kmo’s met een vrouwelijke c.q. mannelijke eigenaar
die innovatie op het gebied van producten, processen, marketing of bedrijfsorganisatie introduceren
ii) Profiteren van de
voordelen van digitalisering voor burgers,
bedrijven en overheden

CCO 03 — Ondernemingen en openbare instellingen die worden ondersteund om digitale
producten, diensten en
toepassingen te ontwikkelen

CCR 02 — Bijkomende • Wie zijn de gebruikers en niet-gebruikers (vrouwen Output:
gebruikers van nieuwe
en mannen) van nieuwe digitale producten en
• Ondernemingen met een vrouwelijke c.q. mannedigitale produc ten,
diensten?
lijke eigenaar die worden ondersteund om digitadiensten en toepassinle producten, diensten en toepassingen te ontwikgen die zijn ontwikkeld • Worden deze producten en diensten in gelijke mate
gebruikt
door
vrouwen
en
mannen?
kelen
door ondernemingen
en openbare instellin- • Hoeveel van deze ondernemingen hebben een • Gemiddelde steun die is verstrekt aan ondernegen
vrouwelijke c.q. mannelijke eigenaar?
mingen met een vrouwelijke c.q. mannelijke eigenaar
Resultaten:
• Vrouwelijke en mannelijke gebruikers van nieuwe
digitale producten en diensten
• Kloof in gebruikerspercentages tussen vrouwen
en mannen
• Tevredenheid van vrouwen en mannen met digitale producten, diensten en toepassingen

(72) De indicatoren moeten worden uitgedrukt in getallen en/of percentages, bijvoorbeeld het percentage bedrijven met een vrouwelijke of mannelijke eigenaar. Het beste is om percentages (%) te gebruiken, aangezien eenvoudige getallen voor indicatoren niet ideaal zijn.
(73) CCO: Core Common Output Indicator (essentiële gemeenschappelijke outputindicator)
(74) CCR: Core Common Result Indicator (essentiële gemeenschappelijke resultaatindicator).
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Beleidsdoelstelling

Specifieke
doelstellingen

Output

Resultaten

Vragen betreffende
gendergelijkheidsindicatoren

Voorbeelden van indicatoren (72)

iii) Versterking van de CCO 04 — Kmo’s die CCR 03 — Banen gecre- • Hoeveel van de ondersteunde kmo’s hebben een Output:
groei en het concurren- worden ondersteund ëerd in ondersteunde
vrouwelijke c.q. mannelijke eigenaar?
• Kmo’s met een vrouwelijke c.q. mannelijke eigenaar
tievermogen van kmo’s om banen en groei te kmo’s
•
Wat
voor
banen
worden
er
gecreëerd?
In
welke
die ondersteund worden om groei te creëren
creëren
sectoren zijn deze banen gecreëerd?
• Gemiddelde steun die is verstrekt aan onderne• Zijn vrouwen of mannen in deze sectoren oververmingen met een vrouwelijke c.q. mannelijke eigetegenwoordigd, of is er sprake van een gelijke
naar
verdeling?
Resultaten:
• Hoe komen deze banen ten goede aan de werk• Soort banen dat gecreëerd is
gelegenheid van vrouwen c.q. mannen?
• Aantal/percentage banen dat gecreëerd is voor
vrouwen c.q. mannen

Beleidsdoelstelling 1:
een slimmer Europa
door de bevordering
van een innovatieve
en slimme economische transformatie

• Aantal/percentage banen dat gecreëerd is voor
vrouwen c.q. mannen in sectoren waarin vooral
vrouwen/mannen werken
iv) Ontwikkeling van
vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële overgang en ondernemerschap

CCO 05 — Kmo’s die
investeren in de ontwikkeling van vaardigheden

CCR 04 — Kmo-perso- • Hoeveel van de ondersteunde kmo’s hebben een Output:
neel dat opleiding voor
vrouwelijke c.q. mannelijke eigenaar?
• Kmo’s met een vrouwelijke c.q. mannelijke eigenaar
de ontwikkeling van
•
Wat voor vaardigheden worden er bevorderd? In
die investeren in de ontwikkeling van vaardigheden
vaardigheden ontvangt
welke sectoren zijn die vaardigheden nodig? Hoe
komen deze ten goede aan de ontwikkeling van • Gemiddelde steun die is verstrekt aan ondernemingen met een vrouwelijke c.q. mannelijke eigevaardigheden van vrouwen c.q. mannen?
naar
• Zijn vrouwen of mannen in deze sectoren oververtegenwoordigd, of is er sprake van een gelijke • Gemiddelde kosten van de opleidingen waaraan
vrouwelijke en mannelijke personeelsleden hebben
verdeling?
deelgenomen
Resultaten:
Aantal/percentage vrouwelijke en mannelijke werknemers van kmo’s die aan opleidingen voor de ontwikkeling van vaardigheden hebben deelgenomen
Soort opleidingen voor de ontwikkeling van vaardigheden waaraan vrouwen c.q. mannen hebben deelgenomen
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Beleidsdoelstelling

Specifieke
doelstellingen

Output

Resultaten

Vragen betreffende
gendergelijkheidsindicatoren

Voorbeelden van indicatoren (72)

i) Bevordering van CCO 06 — Investeringen CCR 05 — Begunstigden • Welke gevolgen hebben maatregelen om de ener- Output:
maatregelen voor ener- in maatregelen om de met een verbeterde
gie-efficiëntie te verbeteren voor vrouwen en
gie-efficiëntie
energie-efficiëntie te energieclassificatie
mannen in al hun diversiteit? Vallen er verschillen • Soort investeringen in maatregelen ter verbetering
van de energie-efficiëntie
verbeteren
te verwachten?
Resultaten:
• Kunnen deze gevolgen worden beïnvloed door

andere sociaaldemografische kenmerken, zoals • Vrouwelijke en mannelijke begunstigden met verleeftijd, sociaaleconomische status en opleidingbeterde energieclassificaties
sniveau?

• Zullen zowel vrouwen als mannen deelnemen aan
eventuele raadplegingen hierover?

Beleidsdoelstelling 2:
een groener, koolstofarm Europa door de
bevordering van een
schone en eerlijke
e n e r g i et r a n s i t i e ,
groene en blauwe in
vesteringen, de circulaire economie,
aanp assing aan de
klimaatverandering,
risicop reventie en
risicobeheer

ii) Bevordering van her- CCO 07 — Bijkomende
nieuwbare energie- produc tiec apaciteit
bronnen
voor hernieuwbare
energie

CCR 06 — Volume van • Wie zal er profiteren van de bijkomende produc- Resultaten:
bijkomende geprodutiecapaciteit voor hernieuwbare energie? Verschilceerde hernieuwbare
len de voordelen voor vrouwen en mannen? Wor- • Vrouwelijke en mannelijke begunstigden van het
volume bijkomende geproduceerde hernieuwbaenergie
den deze voordelen beïnvloed door hun verdere
re energie
kenmerken?
• Zullen zowel vrouwen als mannen deelnemen aan
eventuele raadplegingen hierover?

iii) Ontwikkeling van
slimme energiesystemen, netwerken en opslag op lokaal niveau

CCO 08 — Digitale beheerssystemen die zijn
ontwikkeld voor slimme
netwerken

CCR 07 — Bijkomende • Wie zijn de gebruikers van de digitale beheerssys- Resultaten:
verbruikers die zijn aantemen voor slimme netwerken? Komt het aantal
• Vrouwelijke en mannelijke bijkomende verbruikers
gesloten op slimme
vrouwelijke en mannelijke gebruikers overeen?
die zijn aangesloten op slimme netwerken
netwerken
• Zullen zowel vrouwen als mannen deelnemen aan
eventuele raadplegingen hierover?

iv) Bevordering van de
aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en herstelvermogen voor rampen

CCO 09 — Nieuwe of
verbeterde systemen
voor toezicht, waarschuwing en reactie bij
rampen

CCR 08 — Bijkomende • Wie profiteert er van de nieuwe of verbeterde Resultaten:
inwoners die profiteren
systemen voor toezicht, waarschuwing en reactie
van de beschermingsbij rampen? Profiteren vrouwen en mannen hiervan • Bijkomende vrouwelijke en mannelijke inwoners
die profiteren van de beschermingsmaatregelen
maatregelen tegen
in gelijke mate?
tegen overstromingen, bosbranden en andere
overstromingen, bosklimaatgerelateerde natuurrampen
branden en andere kli- • Wordt er bij de reactiesystemen rekening gehouden
met
verschillen
in
traditionele
patronen?
(manmaatgerelateerde nanen actief in de beroepsmatige sfeer, vrouwen in
tuurrampen
de privésfeer, meer mannen die een auto hebben/
gebruiken, vrouwen die vaker voor anderen zorgen
en ook voor afhankelijke personen moeten zorgen
tijdens een ramp, ...)

v) Bevordering van CCO 10 — Nieuwe of
duurzaam waterbeheer verbeterde capaciteit
voor de behandeling
van afvalwater

CCR 09 — Bijkomende • Wie profiteert er van de nieuwe of verbeterde Resultaten:
inwoners aangesloten
capaciteit voor de behandeling van afvalwater?
op ten minste secundaiProfiteren vrouwen en mannen hiervan in gelijke • Bijkomende vrouwelijke en mannelijke inwoners
aangesloten op ten minste secundaire behandeling
re behandeling van afmate?
van afvalwater
valwater
• Zullen zowel vrouwen als mannen deelnemen aan
eventuele raadplegingen hierover?
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Beleidsdoelstelling

Specifieke
doelstellingen

Output

Resultaten

Vragen betreffende
gendergelijkheidsindicatoren

Voorbeelden van indicatoren (72)

vi) Bevordering van de CCO 11 — Nieuwe of CCR 10 — Bijkomend • Wie profiteert er van de nieuwe of verbeterde Resultaten:
overgang naar een cir- verbeterde capaciteit gerecycled afval
capaciteit voor afvalrecycling? Profiteren vrouwen
• Bijkomend door vrouwen en mannen gerecycled
culaire economie
voor afvalrecycling
en mannen hiervan in gelijke mate?
afval
• Wordt bij de maatregelen ter bevordering van de
•
Genderspecifieke manieren om de overgang te
overgang naar de circulaire economie rekening
bevorderen, bijv. de mate waarin rekening wordt
gehouden met de gedragspatronen en rollen van
gehouden met de behoeften en voorkeuren van
vrouwen en mannen?
vrouwen en mannen
• Zullen zowel vrouwen als mannen deelnemen aan
•
Genderbeoordeling van afvalrecycling beschikbaar
eventuele raadplegingen hierover?
• Tevredenheid van vrouwelijke en mannelijke gebruikers met de maatregelen

Beleidsdoelstelling 2:
een groener, koolstofarm Europa door de
bevordering van een
schone en eerlijke
e n e r g i et r a n s i t i e ,
groene en blauwe in
vesteringen, de circulaire economie,
aanp assing aan de
klimaatverandering, vii) Bevordering van biorisicop reventie en diversiteit, groene infrastructuur in de stedelijrisicobeheer
ke omgeving en vermindering van verontreiniging

CCO 12 — Oppervlakte
van groene infrastructuur in stedelijke gebieden

CCR 11 — Inwoners die • Wie zal van de groene infrastructuur in stedelijke Resultaten:
profiteren van maatregebieden profiteren? Zullen vrouwen en mannen
gelen voor luchtkwalideze infrastructuur op dezelfde wijze gebruiken? • Vrouwelijke en mannelijke inwoners die profiteren
van maatregelen voor luchtkwaliteit
teit
Zullen vrouwen en mannen hiervan in gelijke mate
profiteren?
• Tevredenheid van vrouwelijke en mannelijke gebruikers met de maatregelen
• Wie woont er in de stedelijke gebieden?

i) Verbetering van de CCO 13 — Bijkomende
digitale connectiviteit huishoudens en ondernemingen met dekking
van breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit

CCR 12 — Bijkomende • Wat voor soort huishoudens hebben baat bij dek- Resultaten:
huishoudens en onderking van breedbandnetwerken met zeer hoge
nemingen die zijn geacapaciteit (bijv. huishoudens met een vrouwelijk • Bijkomende huishoudens met een vrouwelijk c.q.
mannelijk gezinshoofd die geabonneerd zijn op
bonneerd op breedof mannelijk gezinshoofd, huishoudens van alleenbreedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit
bandnetwerken met
staande ouders enz.)? Wie maakt er deel uit van
zeer hoge capaciteit
deze huishoudens?
• Ondernemingen met vrouwelijke c.q. mannelijke
eigenaars die geabonneerd zijn op breedband• Wie zijn de eigenaars van de ondernemingen met
netwerken met zeer hoge capaciteit
dekking van breedbandnetwerken met zeer hoge

capaciteit?
Beleidsdoelstelling 3:
• Welke gegevens zijn er beschikbaar over de toeeen meer verbonden
gankelijkheid/betaalbaarheid ervan? Heeft dit
Europa door de ververschillende gevolgen voor vrouwen en mannen?
sterking van de mobiliteit en regionale ii) Ontwikkeling van een CCO 14 — Wegen TEN‑V: CCR 13 — Tijdwinst • Wie gebruikt en profiteert er van de nieuwe en Resultaten:
ICT-connectiviteit
duurzame, klimaatbe- nieuwe en verbeterde dankzij betere wegenverbeterde wegen? Zullen vrouwen en mannen
stendige, intelligente, wegen
infrastructuur
deze wegen op dezelfde wijze gebruiken? Hebben • Tijdwinst van vrouwen en mannen dankzij een
betere wegeninfrastructuur
veilige en intermodale
zij hier in gelijke mate baat bij?
75
TEN‑T ( )
• Wie bespaart er tijd dankzij de betere wegeninfrastructuur? Vrouwen of mannen, of beiden? Waarom?
• Wordt er rekening gehouden met de veiligheids- en
gezondheidsbehoeften van vrouwen en mannen
die dicht bij die wegen wonen?
(75) Trans-Europees vervoersnetwerk.
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Beleidsdoelstelling

Specifieke
doelstellingen

Output

Resultaten

Vragen betreffende
gendergelijkheidsindicatoren

Voorbeelden van indicatoren (72)

iii) Ontwikkeling van CCO 15 — Spoorwegen
duurzame, klimaatbe- TEN‑V: nieuwe en verstendige, intelligente en beterde spoorwegen
intermodale nationale,
regionale en lokale mobiliteit, met inbegrip van
een verbeterde toegang
tot TEN‑V en grensoverschrijdende mobiliteit

CCR 14 — Jaarlijks aantal • Wie gebruikt en profiteert er van de nieuwe en Resultaten:
passagiers bediend
verbeterde spoorwegen? Zullen vrouwen en mandoor een verbeterd
nen deze spoorwegen op dezelfde wijze gebruiken? • Jaarlijks aantal vrouwelijke en mannelijke passagiers
bediend door een verbeterd spoorvervoer
spoorvervoer
Hebben zij hier in gelijke mate baat bij?
•
Gemiddelde tijd die bespaard wordt door vrouwe• Wie bespaart er tijd dankzij de verbeterde spoorlijke en mannelijke passagiers
wegen? Vrouwen of mannen, of beiden? Waarom?

Beleidsdoelstelling 3: iv) Bevordering van CCO 16 — Uitbreiding
een meer verbonden duurzame multimodale en modernisering van
tram- en metrolijnen
Europa door de ver- stedelijke mobiliteit
sterking van de mobiliteit en regionale
ICT-connectiviteit

CCR 15 — Jaarlijks aantal • Wie gebruikt en profiteert er van de uitbreiding Resultaten:
gebruikers bediend
en modernisering van tram- en metrolijnen? Zullen
door nieuwe en gemovrouwen en mannen deze lijnen op dezelfde wijze • Jaarlijks aantal vrouwelijke en mannelijke gebruikers
bediend door nieuwe en gemoderniseerde tramderniseerde tram- en
gebruiken? Hebben zij hier in gelijke mate baat bij?
en metrolijnen
metrolijnen
• Wie bespaart er tijd dankzij deze nieuwe en gemoderniseerde tram- en metrolijnen? Vrouwen of
mannen, of beiden? Waarom?
• Worden de verschillende behoeften van vrouwen
en mannen in acht genomen bij het uitbreidingsen moderniseringsproces? (Het is bijvoorbeeld
belangrijk om lijnen door te trekken naar industrieterreinen en andere bedrijfslocaties, maar ook
om haltes/routes aan te leggen om scholen, ziekenhuizen, winkels en andere voorzieningen beter
bereikbaar te maken.)

Beleidsdoelstelling 4:
een socialer Europa
dat de Europese pijler van sociale rechten uitvoert

i) Verbetering van de
doeltreffendheid van de
arbeidsmarkten en de
toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid
door de ontwikkeling
van sociale innovatie en
infrastructuur
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CCO 17 — Jaarlijks aantal werklozen bediend
door verbeterde arbeidsvoorzieningsfaciliteiten

CCR 16 —– Jaarlijks aan- • Wat is het werkloosheidspercentage voor vrouwen Output:
tal werklozen die geen mannen?
• Jaarlijks aantal werkloze vrouwen en mannen bebruikmaken van verbe•
Hoe worden arbeidsvoorzieningsfaciliteiten geordiend door verbeterde arbeidsvoorzieningsfaciliterde arbeidsvoorzieganiseerd
om
te
voorzien
in
de
behoeften
van
teiten
ningsfaciliteiten
zowel vrouwen als mannen, in al hun diversiteit?
• Genderbewust verbeterde arbeidsvoorzienings• Wordt er gebruikgemaakt van genderbewuste
faciliteiten
inspraakmechanismen bij de ontwikkeling van deze
Resultaten:
voorzieningen?
• Jaarlijks aantal vrouwelijke en mannelijke werkzoekenden die gebruikmaken van verbeterde arbeidsvoorzieningsfaciliteiten
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Beleidsdoelstelling

Specifieke
doelstellingen

Output

Resultaten

Vragen betreffende
gendergelijkheidsindicatoren

Voorbeelden van indicatoren (72)

ii) Verbetering van de
toegang tot inclusieve
en hoogwaardige diensten op het gebied van
onderwijs, opleiding en
een leven lang leren
door de ontwikkeling
van infrastructuur

CCO 18 — Nieuwe of
verbeterde capaciteit
voor kinderopvang- en
onderwijsinfrastructuur

CCR 17 — Jaarlijks aantal • Wie gebruikt en profiteert er van kinderopvang? Resultaten:
gebruikers bediend
Zullen vrouwen en mannen deze kinderopvangindoor nieuwe of verbefrastructuur op dezelfde wijze gebruiken? Hebben • Jaarlijks aantal meisjes en jongens bediend door
nieuwe of verbeterde kinderopvang- en onderterde kinderopvang- en
zij hier in gelijke mate baat bij?
wijsinfrastructuur
onderwijsinfrastructuur
• Welke invloed heeft de kinderopvang- en onderwijsinfrastructuur op de inzetbaarheid van vrouwen • Aantal/percentage huishoudens (uitgesplitst naar
type huishouden, bijv. met een vrouwelijk of manen mannen?
nelijk gezinshoofd, huishoudens van alleenstaan• Hebben meisjes en jongens dezelfde toegang tot
de ouders enz.) waarvan de kinderopvanglasten
nieuwe of verbeterde kinderopvang- en onderzijn verlaagd dankzij nieuwe of verbeterde infrawijsinfrastructuur?
structuur
• Gemiddelde openingstijden van kinderopvangvoorzieningen

Beleidsdoelstelling 4:
een socialer Europa
dat de Europese pijler van sociale rechten uitvoert

CCR 18 — Jaarlijks aantal • Wie gebruikt en profiteert er van de bijkomende Resultaten:
gebruikers bediend
capaciteit van opvanginfrastructuren? Zullen vroudoor nieuwe en betere
wen en mannen deze infrastructuur in dezelfde • Jaarlijks aantal vrouwelijke en mannelijke gebruikers
bediend door nieuwe en betere opvang en huisopvang en huisvesting
mate gebruiken? Hebben zij hier in gelijke mate
vesting
baat bij?
• Worden er bij deze groepen genderspecifieke • Gemiddelde kosten van de voorzieningen voor
vrouwen en mannen
beoordelingen uitgevoerd van de behoeften van

iii) Bespoediging van de
sociaaleconomische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen, migranten en achtergestelde groepen,
door middel van geïntegreerde maatregelen,
onder meer op het vlak
van huisvesting en sociale diensten

CCO 19 — Bijkomende
capaciteit van gecreëerde of verbeterde opvanginfrastructuren

iv) Zorgen voor gelijke
toegang tot gezondheidszorg door de ontwikkeling van infrastructuur, met inbegrip
van eerstelijnszorg

CCO 20 — Nieuwe of CCR 19 — Inwoners met • Worden er genderspecifieke beoordelingen uit- Output:
verbeterde capaciteit toegang tot verbeterde
gevoerd van de behoeften van vrouwen en mannen
voor gezondheidszorg- gezondheidsdiensten
met betrekking tot de beschikbare infrastructuur? • Soort nieuwe of verbeterde capaciteit voor gezondheidszorginfrastructuur
infrastructuur
• Wie gebruikt en profiteert er van de nieuwe of
verbeterde capaciteit voor gezondheidszorginfra- • Nieuwe of verbeterde capaciteit voor gezondheidszorginfrastructuur waarmee gelijkelijk wordt voorstructuur? Zullen vrouwen en mannen hiervan in
zien in de behoeften van vrouwelijke en mannelijgelijke mate profiteren?
ke gebruikers
• Hoe wordt er bij de nieuwe of verbeterde capaciteit
voor gezondheidszorginfrastructuur rekening ge- • Beschikbare ruimte voor kinderen in wachtruimtes
houden met de verschillende zorgbehoeften van Resultaten:
vrouwen en mannen tijdens hun gehele levenscy• Vrouwelijke en mannelijke inwoners met toegang
clus?
tot verbeterde gezondheidsdiensten

vrouwen en mannen?

• Tevredenheid van vrouwelijke en mannelijke gebruikers met de voorzieningen
• Wie maakt er deel uit van gemarginaliseerde gemeenschappen? Wie zijn de migranten en achtergestelde groepen? Bestaan er groepen binnen
deze groepen, bijvoorbeeld vrouwen of mannen,
die sociaal meer of minder geïntegreerd zijn?
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Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
Indicatoren

Vragen betreffende
gendergelijkheidsindicatoren

Voorbeelden van indicatoren

1) Gemeenschappelijke outputindicatoren met betrekking tot activiteiten die gericht zijn op men- • Wat zijn de oorzaken van de verschillen in de • Gemiddelde uitgaven aan maatregelen voor vrouwen
sen:
arbeidssituatie tussen vrouwen en mannen?
in vergelijking met mannen
• 1a) Gemeenschappelijke outputindicatoren voor de deelnemers
De gemeenschappelijke outputindicatoren voor deelnemers zijn (76):
• werklozen, onder wie langdurig werklozen*
• langdurig werklozen*
• inactieven*
• werkenden, onder wie zelfstandigen*
• jonger dan 30 jaar*
• ouder dan 54 jaar*

• In alle lidstaten is de arbeidssituatie van vrou- • Soort werk van vrouwen in vergelijking met mannen
wen en mannen verschillend. Waarom is dit het
• Splits deze indicatoren uit naar vrouwen en mannen
geval in de betreffende lidstaat?
met/zonder kinderen
• Wat zijn de specifieke, diepere oorzaken voor
•
Splits deze indicatoren uit naar vrouwen en mannen
de ongelijkheden op de arbeidsmarkt?
die alleenstaande ouders zijn
• Wat is de participatiegraad van vrouwen en
mannen in de gekozen sectoren en groepen? • Tevredenheid van vrouwelijke en mannelijke deelnemers
• Percentage van de uitgaven dat expliciet aan gendergelijkheidsmaatregelen wordt besteed

• met lager voortgezet onderwijs of minder (ISCED 0‑2)* (77)
• met hoger middelbaar (ISCED 3) of postsecundair onderwijs (ISCED 4)*
• met hoger onderwijs (ISCED 5 tot en met 8)*
Het totale aantal deelnemers moet automatisch worden berekend op basis van de gemeenschappelijke outputindicatoren betreffende de arbeidssituatie
1b) Andere gemeenschappelijke outputindicatoren (als de gegevens voor deze indicatoren niet • Bestaan er verschillen tussen vrouwen en man- • Vrouwelijke en mannelijke deelnemers met kinderen
worden verzameld uit gegevensregisters, mogen de waarden voor deze indicatoren worden benen in deze groepen? Waarom?
• Vrouwelijke en mannelijke deelnemers die alleenpaald op basis van gefundeerde ramingen door de begunstigde):
• Hoe kunnen deze verschillen worden aangestaande ouders zijn
• deelnemers met een handicap**
pakt?
• Gemiddelde uitgaven voor vrouwelijke en manne• onderdanen van derde landen*
lijke deelnemers
• deelnemers met een buitenlandse achtergrond*
• minderheden (waaronder gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma)**
• daklozen of mensen die van de woningmarkt zijn uitgesloten*
• deelnemers van het platteland*

• Tevredenheid van vrouwelijke en mannelijke deelnemers
• Percentage van de uitgaven dat expliciet aan gendergelijkheidsmaatregelen wordt besteed

(76) De onder de met een * aangemerkte indicatoren vermelde gegevens zijn persoonsgegevens overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679. De onder de met ** aangemerkte indicatoren
vermelde gegevens zijn een bijzondere categorie van gegevens overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) 2016/679.
(77) De internationale onderwijsclassificatie (International Standard Classification of Education) van Unesco.
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Indicatoren

Vragen betreffende
gendergelijkheidsindicatoren

Voorbeelden van indicatoren

• Is er een verschil tussen de ondersteuning die • Soort ondersteuning die kleine, middelgrote en
kleine, middelgrote en micro-ondernemingen
micro-ondernemingen (waaronder coöperatieve
• aantal ondersteunde overheidsadministraties of overheidsdiensten op nationaal, regionaal of
(waaronder coöperatieve ondernemingen en
ondernemingen en sociale ondernemingen) met
lokaal niveau
sociale ondernemingen) ontvangen naargelang
een vrouwelijke c.q. mannelijke eigenaar ontvangen
deze een vrouwelijke of mannelijke eigenaar
• aantal ondersteunde, kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (waaronder coöperatieve
•
Gemiddelde uitgaven aan ondernemingen met een
hebben? Waarom?
ondernemingen en sociale ondernemingen)
vrouwelijke c.q. mannelijke eigenaar
• Willen we verschillende situaties bevorderen?
• Tevredenheid van vrouwelijke en mannelijke begunstigden
2) De gemeenschappelijke outputindicatoren voor entiteiten zijn:

• Percentage van de uitgaven dat expliciet aan gendergelijkheidsmaatregelen wordt besteed
3) De gemeenschappelijke onmiddellijkresultaatindicatoren voor de deelnemers zijn:
• deelnemers die na deelname aan de actie op zoek gaan naar werk*
• deelnemers die na deelname aan de actie onderwijs of opleiding volgen*
• deelnemers die na deelname aan de actie een kwalificatie hebben behaald*
• deelnemers die na deelname aan de actie aan het werk zijn, met inbegrip van werk als zelfstandige*

• Bestaan er verschillen tussen vrouwen en man- • Soort werk dat door vrouwen werd uitgekozen in
nen in deze groepen? Waarom?
vergelijking met mannen
• Willen we verschillende situaties bevorderen? • Soort kwalificaties die vrouwen en mannen na deelname aan de actie hebben behaald
• Soort werk (inclusief werk als zelfstandige) dat vrouwen en mannen hebben

• Zijn er verschillen tussen vrouwen en mannen • Soort werk van vrouwen in vergelijking met mannen
in deze groepen? Waarom?
• deelnemers die 6 maanden na deelname aan de actie aan het werk zijn, met inbegrip van werk
• Gemiddelde lonen van vrouwen en mannen
als zelfstandige*
• Indicatoren betreffende de kwaliteit van het werk
• deelnemers van wie de arbeidsmarktsituatie 6 maanden na deelname aan de actie verbeterd
van vrouwen en mannen
was*
• Perceptie van vrouwelijke en mannelijke begunstigAls minimumvereiste moeten deze gegevens worden verzameld op basis van een representatieve
den van hun arbeidsmarktsituatie (d.w.z. of deze al
steekproef van deelnemers binnen elke specifieke doelstelling. De interne validiteit van de steekof niet is verbeterd)
proef moet zodanig worden gegarandeerd dat de gegevens kunnen worden gegeneraliseerd op
het niveau van de specifieke doelstelling
4) Gemeenschappelijke indicatoren van resultaten op langere termijn voor de deelnemers:

In de ESF+-verordening (bijlage 1, blz. 1)wordt het volgende bepaald: “Gemeenschappelijke indicatoren voor de algemene steun uit het ESF+-onderdeel onder gedeeld beheer. Alle persoonlijke gegevens
moeten worden opgesplitst naar gender (vrouwelijk, mannelijk, “non-binair” (78)). Indien bepaalde resultaten niet mogelijk zijn, moeten de gegevens voor die resultaten niet worden verzameld en gerapporteerd.”

(78) Iemand die niet als vrouw of man wordt aangemerkt.
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Gemeenschappelijke indicatoren voor ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds Plus ter bestrijding van materiële deprivatie
Indicatoren

Vragen betreffende
gendergelijkheidsindicatoren

1) Outputindicatoren

• Is er een verschil in de totale waarde in geld van • Totale waarde in geld van goederen bedoeld om
de voedselhulp die aan vrouwen/meisjes c.q. mante voorzien in de specifieke behoeften van vrounen/jongens in deze groepen is verstrekt?
wen met betrekking tot hun reproductieve gezondheid (zoals tampons enz.)
• Is er een beoordeling uitgevoerd van de situatie
van verschillende groepen vrouwen en mannen • Gemiddelde waarde in geld/uitgaven voor vrouen hun specifieke behoeften?
wen en mannen aan verstrekte voedselhulp en
goederen
• Voorzien de verstrekte goederen in de verschillende voorkeuren en behoeften van vrouwen en • Tevredenheid van vrouwelijke en mannelijke bemannen?
gunstigden met de verstrekte voedselhulp en
goederen
• Is daarbij tegemoetgekomen aan de specifieke
behoeften van vrouwen met betrekking tot hun
reproductieve gezondheid?

a) Totale waarde in geld van verstrekte voedselhulp en goederen:
i)

totale waarde van voedselhulp
a) totale waarde in geld van voedselhulp voor kinderen
b) totale waarde in geld van voedselhulp voor daklozen
c)

totale waarde in geld van voedselhulp voor andere doelgroepen

ii) totale waarde van verstrekte goederen
a) totale waarde in geld van goederen voor kinderen
b) totale waarde in geld van goederen voor daklozen
c)

totale waarde in geld van goederen voor andere doelgroepen

b) Totale hoeveelheid verstrekte voedselhulp (in tonnen), waarvan:

• Hoe wordt rekening gehouden met de verschil- • Bedrijven met een vrouwelijke c.q. mannelijke
lende behoeften van vrouwen en mannen?
eigenaar onder de leveranciers

a) aandeel levensmiddelen waarvoor alleen transport, distributie en opslag zijn betaald door
het programma (in %);
•
b) aandeel van door het ESF+ medegefinancierde levensmiddelen in het totale volume van
aan de begunstigden verstrekte levensmiddelen (in %)
•
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Voorbeelden van indicatoren

Hoe worden vrouwen en mannen betrokken bij • Percentage levensmiddelen verstrekt door levehet distributiesysteem?
ranciers met een vrouwelijke c.q. mannelijke eigenaar
Wie zijn de leveranciers van de levensmiddelen?
Zijn bedrijven met een vrouwelijke eigenaar en
vrouwelijke landbouwers gelijkelijk vertegenwoordigd onder de leveranciers?
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Indicatoren

Vragen betreffende
gendergelijkheidsindicatoren

3) Gemeenschappelijke resultaatindicatoren

• Bestaan er verschillen in de voedselhulp aan vrou- • Tevredenheid van vrouwelijke en mannelijke bewen en mannen?
gunstigden

Aantal eindontvangers die voedselhulp ontvangen, waarvan:
• Aantal kinderen van 18 jaar of jonger
• Aantal jongeren in de leeftijdsgroep van 18‑29 jaar
• Aantal eindontvangers van 54 jaar of ouder
• Aantal eindontvangers met een handicap
• Aantal onderdanen van derde landen

Voorbeelden van indicatoren

• Wordt daarbij rekening gehouden met de ver- • Bedrijven met een vrouwelijke c.q. mannelijke
schillende behoeften van vrouwen en mannen
eigenaar onder de leveranciers
aan vitaminen en levensmiddelen tijdens hun
gehele levenscyclus?
• Wordt daarbij rekening gehouden met de voorkeuren van vrouwen en mannen met betrekking
tot levensmiddelen?

• Aantal eindontvangers met een buitenlandse achtergrond en minderheden (waaronder gemar- • Worden de potentiële verschillen in de manier
waarop vrouwen en mannen bereikt worden, in
ginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma)
overweging genomen?
• Aantal daklozen en ontvangers of eindontvangers die van de woningmarkt uitgesloten zijn
• Zijn er beoordelingen uitgevoerd van de verschilAantal eindontvangers die materiële ondersteuning ontvangen
lende behoeften en voorkeuren van vrouwen en
mannen in de doelgroepen?
• Aantal kinderen van 18 jaar of jonger
• Bestaan er verschillen in de materiële ondersteu• Aantal jongeren in de leeftijdsgroep van 18‑29 jaar
ning die aan vrouwen en mannen wordt geboden?
• Aantal eindontvangers van 54 jaar of ouder
• Wordt daarbij rekening gehouden met de verschillende behoeften van vrouwen en mannen
• Aantal eindontvangers met een handicap
aan materiële ondersteuning tijdens hun gehele
• Aantal onderdanen van derde landen
levenscyclus?
• Aantal eindontvangers met een buitenlandse achtergrond en minderheden (waaronder gemar- • Wordt er rekening gehouden met de wijze waarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma)
op de materiële ondersteuning vrouwen en mannen in een levensgevaarlijke situatie kan brengen?
• Aantal daklozen en ontvangers of eindontvangers die van de woningmarkt uitgesloten zijn

Genderbewust budgetteren: Stapsgewijze toolkit 81

Deel 4. Hoe kunnen we genderbewust budgetteren toepassen bij de EU-fondsen? Praktische hulpmiddelen en voorbeelden uit de lidstaten

Indicatoren van het Europees Sociaal Fonds Plus voor het onderdeel Gezondheid (79)
Indicatoren

Vragen betreffende
gendergelijkheidsindicatoren

Mate van gecoördineerde samenwerking in de gezondheidszorg en de toepassing van de pro- • Bestaan er verschillen in de manieren waarop
grammaresultaten in het nationale gezondheidsbeleid:
vrouwelijke en mannelijke patiënten worden ondersteund door de Europese referentienetwerken?
• Aantal patiënten dat wordt ondersteund door de Europese referentienetwerken
• Laten de uitgesplitste indicatoren kwantitatieve
• Aantal gezamenlijke klinische evaluaties van gezondheidstechnologieën
verschillen zien? Als blijkt dat er verschillende
aantallen vrouwen en mannen worden onder• Aantal overgedragen beste praktijken
steund door de Europese referentienetwerken,
• Mate waarin gebruik wordt gemaakt van de programmaresultaten in het nationale gezondheidshoe laten zich deze dan verklaren?
beleid zoals gemeten aan de hand van een vragenlijst “voor en na”
• Doen vrouwen vaker dan mannen mee aan gemeenschappelijke klinische onderzoeken naar
gezondheidstechnologie?

Voorbeelden van indicatoren
• Beschikbare genderspecifieke beoordelingsstudies van gezondheidstechnologie
• Uitkomsten vragenlijsten, uitgesplitst naar sekse
• Soort gezondheidsproblemen dat met de ondersteunde technologie wordt aangepakt, met inbegrip van de verschillende zorgbehoeften en gezondheidsproblemen van vrouwen en mannen
• Verwerking van gendergerelateerde resultaten
in de ontwikkeling van gezondheidstechnologieën en gezondheidsbeleid

• Worden beste praktijken uitgewisseld, met inbegrip van beschrijvingen van de gezondheidstoestand van vrouwen en mannen en hun respectieve zorgbehoeften in de loop van hun leven?
• Welke resultaten worden vaker gebruikt in het
nationale gezondheidsbeleid, betreffende vrouwen of mannen? Waarom worden de andere resultaten minder vaak gebruikt?

(79) Het onderdeel Gezondheid wordt uitgevoerd onder direct beheer. Hiervoor gelden dus niet dezelfde regels als voor de voornaamste ESF+-onderdelen onder gedeeld beheer.
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Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)
Gemeenschappelijke indicatoren
Prioriteit

Indicator

Vragen betreffende gendergelijkheidsindicatoren

Voorbeelden van indicatoren

Bevorderen van een duurzame Evolutie van het volume aanlandingen van bestanden
visserij en van de instandhou- op het niveau van maximale duurzame opbrengst
ding van de biologische rijkdomEvolutie van de winstgevendheid van de vissersvloot • Wat zijn de verschillen tussen de vlooteigendom en de • Bedrijven met een vrouwelijke c.q. mannelijke eigenaar
men van de zee
van de Unie
winstgevendheid bij vrouwen en mannen?
en hun winstgevendheid
• Wat zijn de verschillen in de participatiegraad van vrou- • Vrouwen en mannen die werkzaam zijn bij vloten en
wen en mannen?
visserijbedrijven
Oppervlakte (ha) van Natura 2000-gebieden en andere in het kader van de kaderrichtlijn maritieme strategie beschermde mariene gebieden die onder beschermings-, onderhouds- en herstelmaatregelen vallen
Percentage vissersvaartuigen dat is uitgerust met • Wie heeft er baat bij deze maatregelen?
elektronische apparatuur voor positiebepaling en
vangstaangifte

• Vrouwelijke en mannelijke eigenaars van schepen

Bijdragen tot de voedselzeker- Evolutie van de waarde en het volume van de aquacul- • Wat is het werkgelegenheidspercentage van vrouwen • Indicatoren betreffende de participatiegraad van
heid in de Unie door concurre- tuurproductie in de Unie
en mannen in de sector?
vrouwen en mannen
rende en duurzame aquacultuur
• Wat zijn hun arbeidsomstandigheden? Verschillen deze?
en markten
Zo ja, waarom?
Evolutie van de waarde en het volume van de aanlandingen
Mogelijk maken van de groei van Evolutie van het bruto binnenlands product in marieen duurzame blauwe economie tieme NUTS 3-regio’s (nomenclatuur van territoriale
en bevorderen van welvarende eenheden voor de statistiek)
kustgemeenschappen
Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen (in voltijdequi- • Wat voor banen worden er gecreëerd in de duurzame • Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen (in voltijdevalenten) in de duurzame blauwe economie
blauwe economie? Wordt de deelname van zowel vrouquivalenten) in de duurzame blauwe economie, uitwen als mannen aan dit werk bevorderd?
gesplitst naar sekse
• Zijn er genderspecifieke beoordelingen beschikbaar • Beschikbare genderspecifieke beoordelingen
betreffende de verschillende groepen die actief zijn in
de duurzame blauwe economie?
• Wie profiteert er van de groei van de duurzame blauwe
economie? Profiteren vrouwen en mannen in gelijke
mate hiervan?
Versterken van de internationa- Aantal gezamenlijke operaties die bijdragen tot de • Wat voor gezamenlijke operaties worden er ondernomen • Werkgelegenheidspercentage vrouwen en mannen
le oceaangovernance en tot Europese samenwerking inzake kustwachttaken
die bijdragen aan de Europese samenwerking op dit
bij de kustwacht
stand brengen van veilige, begebied?
• Aantal/percentage vrouwen betrokken bij bestuursveiligde, schone en duurzaam
• Zijn zowel vrouwen als mannen bij deze operaties bestructuren
beheerde zeeën en oceanen
trokken? Waarom wel/niet?
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Frankrijk: gendermainstreaming vergemakkelijken door het definiëren van rele‑
vante indicatoren in operationele programma’s
In Frankrijk wordt gendergelijkheid als horizontaal beginsel toegepast door middel
van een tweeledige aanpak in het nationale
operationeel programma van het ESF voor
“groei en inclusie”. Het gebruik van naar sekse
uitgesplitste indicatoren in alle Franse operationele programma’s van het EFRO en het
ESF bevordert gendermainstreaming bij de
gehele uitvoering. Deze indicatoren meten
de deelname van vrouwen en mannen aan de
hand van naar sekse uitgesplitste informatie
over output en resultaten.

Deze informatie wordt op haar beurt gebruikt
voor analyses van de verschillende situaties
en behoeften van vrouwen en mannen in Frankrijk, zodat gerichte acties ter bevordering van
gendergelijkheid kunnen worden uitgevoerd. Deze omvatten bijvoorbeeld maatregelen in
het operationeel programma van het ESF ter bevordering van werkgelegenheid, onderwijs en
opleidingen, en het ondernemerschap onder vrouwen. Het Franse ESF hanteert naar sekse
uitgesplitste output- en resultaatindicatoren voor alle drie de prioriteiten: werkgelegenheid,
beroepstrajecten en armoede. Gendergelijkheid vormt een hoofdbeginsel bij de selectie van
projecten.
De resultaatindicatoren (80) in het Franse operationeel programma van het ESF zijn onder meer:
• aantal vrouwen en mannen met werk (inclusief werk als zelfstandige) na deelname aan de
actie;
• aantal vrouwen en mannen boven de 55 met werk (inclusief werk als zelfstandige) na deelname aan de actie, en
• aantal vrouwen en mannen dat deelneemt aan cursussen of opleidingen na deelname aan
de actie.
De outputindicatoren zijn onder meer:
• aantal vrouwelijke en mannelijke deelnemers dat werkloos is;
• aantal vrouwelijke en mannelijke deelnemers boven de 55;
• aantal vrouwelijke en mannelijke deelnemers dat economisch inactief is;
• aantal vrouwelijke en mannelijke deelnemers jonger dan 25 jaar;
• aantal vrouwelijke deelnemers jonger dan 25 jaar, en
• aantal vrouwelijke deelnemers dat met zwangerschapsverlof is of herintreder is.
Aanvullende informatie
Ga voor meer informatie over kwantitatieve en
kwalitatieve gendergelijkheidsindicatoren naar:

• Informatiebronnen van EIGE over genderindicatoren
• Database genderstatistieken

(80) Zoals eerder aangegeven, zouden indicatoren betreffende het “aantal vrouwen en mannen” idealiter ook percentages moeten omvatten
om een beter beeld te krijgen van mogelijke ongelijkheden.
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Tool 7: Vaststelling van genderbewuste criteria voor
projectselectie
Deze tool kan worden gebruikt door beheersautoriteiten en toezichtcomités ter ondersteuning van
de ontwikkeling van genderbewuste projecten en
de vaststelling van gendergelijkheidscriteria voor
de selectie van projecten. Deze ondersteuning
door beheersautoriteiten is essentieel om ervoor
te zorgen dat gendergelijkheid als horizontaal
beginsel in alle activiteiten uit hoofde van de
EU-fondsen wordt geïntegreerd.
Zoals artikel 67 van de GB-verordening stelt: “[D]
e beheersautoriteit [moet] criteria en procedures
vaststellen en toepassen die niet-discriminerend
en transparant zijn, gendergelijkheid waarborgen en rekening houden met het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie en het
beginsel van duurzame ontwikkeling.”
Stappen voor de ondersteuning van
genderbewuste projectontwikkeling en
‑selectie
In de beginfase van de projectontwikkeling en
‑selectie is het uiterst belangrijk om potentiële
aanvragers ondersteuning te bieden. Om in een
passende ondersteuning te voorzien, zouden beheersautoriteiten en toezichtcomités het volgende
kunnen doen:
• in alle oproepen tot het indienen van projectvoorstellen en in alle verdere aankondigingen
betreffende het gebruik van middelen duidelijk
maken dat gendergelijkheid een horizontaal
beginsel is dat in acht moet worden genomen
en concreet vorm moet worden gegeven;
• duidelijk uitleggen dat gendergelijkheidsaspecten deel uitmaken van de selectiecriteria
voor de projecten;
• in alle oproepen tot het indienen van voorstellen
specifieke informatie opnemen over de vereisten
betreffende gendergelijkheid, en
• de volgende checklist gebruiken bij de voorbereiding van oproepen tot het indienen van
voorstellen.
Oriënterende checklist voor de voorbereiding
van oproepen tot het indienen van
voorstellen

Stap 1. Wordt in de oproep duidelijk gemaakt dat
gendergelijkheid als horizontaal beginsel deel
moet uitmaken van de projectanalyse?
De beheersautoriteiten en toezichtcomités zouden
de volgende vragen kunnen stellen:
• Wordt in de oproep tot het indienen van voorstellen duidelijk uitgelegd dat bij de beoordeling
van het project zal worden gekeken of er een
genderanalyse (d.w.z. een analyse van de verschillen in de situatie en behoeften van vrouwen
en mannen) is opgenomen in het voorstel?
• Wordt in de oproep tot het indienen van voorstellen specifiek geëist dat er kwalitatieve en
kwantitatieve gegevens worden opgenomen
ter beschrijving van gendergerelateerde trends
en patronen?
• Wordt in de oproep tot het indienen van voorstellen aangegeven dat het voorstel moet verwijzen
naar fondsspecifieke, nationale of subnationale
gendergelijkheidsdoelstellingen?
Stap 2. Wordt in de oproep uitgelegd dat
gendergelijkheid als horizontaal beginsel deel
moet uitmaken van de doelstellingen en
indicatoren van het project?
• Wordt in de oproep tot het indienen van voorstellen uitgelegd dat het voorstel zal worden
beoordeeld op basis van de vraag of de projectdoelstelling(en):
– beoogd zijn voor zowel vrouwen als mannen;
– specifiek zijn uitgesplitst naar vrouwen en
mannen, en
– voor zover van toepassing, specifieke gendergelijkheidsdoelstellingen en ‑doelen
omvatten (d.w.z. doelstellingen die zowel
voor vrouwen als mannen moeten worden
verwezenlijkt om de gendergelijkheid te
vergroten)?
• Wordt in de oproep tot het indienen van voorstellen gevraagd om de indicatoren die betrekking hebben op individuele personen, uit
te splitsen naar sekse, teneinde vast te kunnen
stellen of de doelstellingen voor zowel vrouwen
als mannen worden behaald?
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• Wordt in de oproep tot het indienen van voorstellen verzocht om specifieke genderindicatoren
vast te stellen om het — waar van toepassing —
gemakkelijker te maken om de vorderingen bij
de verwezenlijking van de gendergelijkheidsdoelstellingen te monitoren?
Stap 3. Wordt in de oproep uitgelegd dat
gendergelijkheid als horizontaal beginsel moet
worden toegepast op het beoogde gebruik van
middelen bij het project?
• Wordt in de oproep tot het indienen van voorstellen uitgelegd dat de voorstellen moeten
specificeren hoe de middelen zullen worden
gebruikt om gendergelijkheid te bevorderen?
• Wordt in de oproep duidelijk gemaakt dat in
de voorstellen moet worden uitgelegd hoe het
project de toegang van vrouwen en mannen in
de doelgroepen tot middelen, voorzieningen
en investeringen zal verbeteren?
Stap 4. Wordt in de oproep specifiek vermeld dat
het projectteam moet beschikken over
competenties op het gebied van
gendergelijkheid?
• Wordt in de oproep tot het indienen van voorstellen aangegeven welke rol gendercompetenties
of het inruimen van budget voor het inkopen
van genderexpertise spelen bij het selecteren
van projecten?
• Wordt in de oproep tot het indienen van voorstellen duidelijk gemaakt of, en in welke mate,
gendercompetentie een vereiste is bij opleidings- en evaluatieprocessen?
Stap 5. Wordt in de oproep uitgelegd dat
gendergelijkheid deel moet uitmaken van de
monitoring en evaluatie van het project?
• Wordt in de oproep tot het indienen van voorstellen gevraagd om een beschrijving van de
wijze waarop het project de gendergelijkheidsdoelstellingen/resultaten/effecten zal monitoren en beoordelen, en hoe er in voorkomend
geval corrigerende maatregelen zullen worden
toegepast?
• Wordt in de oproep uitgelegd dat in alle voorstellen uiteen moet worden gezet hoe de
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gendergelijkheidsdoelstellingen en ‑resultaten
zullen worden geëvalueerd?
Checklist voor de selectiecriteria voor
projecten
Voor de beoordeling van projectvoorstellen kunnen de beheersautoriteiten en monitoringcomités
selectiecriteria ontwikkelen en toepassen die op
de volgende vragen zijn gebaseerd:
Stap 1. Analyse
• Bevat het voorstel een genderanalyse van het
interventiegebied (i.e. een analyse van de verschillende situaties en behoeften van vrouwen
en mannen — in al hun diversiteit — en een
beschrijving van de relevante ongelijkheden)?
• Worden er kwalitatieve en kwantitatieve naar
sekse uitgesplitste gegevens gebruikt om genderkloven en ‑patronen te beschrijven?
• Wordt er in de analyse verwezen naar fondsspecifieke, nationale en/of subnationale gendergelijkheidsdoelen?
Stap 2. Doelstellingen en indicatoren
• Zijn er voor het project specifieke gendergelijkheidsdoelstellingen geformuleerd? (d.w.z.
doelstellingen die zowel voor vrouwen als
mannen moeten worden verwezenlijkt om de
gendergelijkheid te vergroten)?
• Wordt in het voorstel uiteengezet hoe het
project beoogt bij te dragen aan de verwezenlijking van de overkoepelende doelen inzake
gendergelijkheid?
• Wordt in het voorstel aangegeven of en hoe de
projectdoelstellingen zullen worden behaald
voor zowel vrouwen als mannen, in al hun
diversiteit?
• Zijn er specifieke genderindicatoren vastgesteld
om de monitoring van de genderdoelstellingen
te faciliteren?
• Zijn de indicatoren die betrekking hebben op
individuele personen, uitgesplitst naar sekse om
te kunnen monitoren of de doelstellingen voor
zowel vrouwen als mannen worden behaald?
Gebruik de EU-beleidsdoelstellingen als richtsnoer.
Deze kunnen worden geraadpleegd in tool 1 en
tabel 3:
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Tabel 3: gendergelijkheid in de EU-beleidsdoelstellingen
Beleids
doelstellingen

Gendergelijkheidsaspecten

Gelijke economische on- • Verkleining van de loonkloof tussen vrouwen en mannen
afhankelijkheid voor vrouwen en mannen
• Uitbreiding van de werkgelegenheid (en vermindering van de segmentering)
Gelijk loon voor werk van
• Bevordering van het onderwijs voor vrouwen
gelijke waarde
• Verbetering van het evenwicht tussen werk en privéleven, o.a. op basis van de volgende indicatoren:
– groter deel van de tijd van mannen besteed aan zorgactiviteiten
– grotere participatie van vrouwen en mannen, waaronder vrouwelijke migranten, in de
formele zorgeconomie
– meer toegang van vrouwen tot en deelname aan betaald werk
• Uitbanning van genderstereotypen
• Vermindering van gendersegregatie op de arbeidsmarkt
• Ondersteuning van flexibele arbeidsregelingen en gezinsgerelateerd verlof
• Bevordering van vrouwelijk ondernemerschap
• Verbetering van de toegankelijkheid en de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen
• Bevordering van sociale inclusie
• Verbetering van de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorgvoorzieningen voor andere afhankelijke personen
• Bestrijding van de uitsluiting van en armoede onder vrouwen
• Ondersteuning van de bescherming van ouders en mantelzorgers
Gelijkheid bij besluitvor- • Vergroting van het gewicht van vrouwen in leidinggevende functies en besluitvormingsproming
cessen
Waardigheid, integriteit en • Ondersteuning van de preventie van en bescherming tegen gendergerelateerd geweld
de beëindiging van gendergerelateerd geweld
• Ondersteuning van de rol van mannen en jongens bij de uitbanning van geweld tegen vrouwen

De projectdoelstellingen moeten van een breder
perspectief uitgaan, waarbij niet alleen naar sekse
of gender gekeken wordt, maar ook naar andere
kenmerken. Het is bijvoorbeeld van belang dat de
doelstellingen worden gebaseerd op een verdere
uitsplitsing van de brede categorieën “vrouwen”
en “mannen”, zodat ook andere sociaaldemografische kenmerken in acht worden genomen,
zoals: leeftijd, sociaaleconomische achtergrond,
armoede, ras, etnische afkomst, woonplaats (landelijk/stedelijk), handicaps, seksuele geaardheid
(lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender),
godsdienst enz. Voor alle thematische prioriteiten
moet bovendien een aanpak worden gehanteerd
die rekening houdt met “intersectionaliteit”, d.w.z.
de onderlinge verbanden tussen de kenmerken

van personen en hoe de samenhang daartussen
van invloed is op genderongelijkheden).
Stap 3. Activiteiten en uitvoering
• Zijn er specifieke activiteiten gepland om de
gendergelijkheidsdoelstellingen van het project
te verwezenlijken?
• Bestaat er een verband tussen de geplande
genderanalyse en de inhoud van de gendergelijkheidsdoelstellingen van het project? Wordt
in het projectvoorstel uitgelegd hoe met dit
verband rekening wordt gehouden bij de uitvoering van de activiteiten (ter vermindering van
de bestaande ongelijkheden) en de verwachte
resultaten en output?
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Stap 4. Gendercompetentie
• Kan bij het project een beroep worden gedaan
op interne gendercompetentie? Zo neen, zal
er dan gebruik worden gemaakt van externe
genderexpertise? Beschikt het project over een
budget voor die externe expertise?
• Is gendercompetentie een vereiste voor de
inkoop van opleidingen en evaluatiediensten?
Stap 5. Toezicht en evaluatie
• Wordt in het voorstel uitgelegd hoe de gendergelijkheidsdoelstellingen/resultaten/effecten
van het project zullen worden gemonitord en
beoordeeld?

• Wordt in het voorstel uiteengezet welke corrigerende maatregelen zullen worden genomen
in het kader van het project als deze gendergelijkheidsdoelstellingen/resultaten/effecten
niet worden verwezenlijkt?
• Wordt in het voorstel uitgelegd hoe de gendergelijkheidsdoelstellingen/resultaten/effecten
van het project zullen worden geëvalueerd?
Tot slot moeten de beheersautoriteiten en de
monitoringcomités de vraag stellen: Voldoet het
projectvoorstel aan deze selectiecriteria? Zo
niet, dan zouden zij om aanvullende informatie
kunnen vragen en een definitieve beoordeling
kunnen uitvoeren.

België: projectevaluatie van de mogelijke effecten op vrouwen en mannen als se‑
lectievereiste
In België moeten operationele programma’s verplicht rekening houden met de dagelijkse werkelijkheid van vrouwen en mannen. In iedere fase moet in aanmerking worden genomen hoe
het programma de situatie en behoeften van vrouwen en mannen zou kunnen beïnvloeden, in
positieve of negatieve zin. Daarom wordt ieder projectvoorstel geanalyseerd en geëvalueerd
op basis van de mogelijke effecten op vrouwen en mannen, alsook op de gendergelijkheid.
Er wordt een intersectionele analyse uitgevoerd op het niveau van het operationeel programma, op projectniveau en tijdens de oproep tot het indienen van voorstellen. Dit betekent dat
rekening wordt gehouden met de dagelijkse werkelijkheid van vrouwen en mannen, evenals
met hun intersectionele kenmerken, zoals leeftijd, sociaaleconomische status, handicaps, ras,
etnische afkomst, godsdienst en andere relevante sociaaldemografische gegevens. Er worden gegevens verzameld en geanalyseerd betreffende de situatie van vrouwen en mannen
op de arbeidsmarkt, hun toegang tot onderwijs en hun mogelijkheden om werk te vinden bij
verschillende bedrijven en in verschillende sectoren. Waar mogelijk worden de gegevens bij
de analyse afgezet tegen andere sociaaleconomische dimensies. Zo krijgen jonge vrouwen
mogelijk te maken met andere situaties en hebben zij andere behoeften dan oudere vrouwen.
In alle oproepen tot het indienen van voorstellen moet worden uitgelegd hoe het project
moet bijdragen aan gendergelijkheid, die een belangrijke afweging vormt tijdens het selectieproces. Om aanvragers te helpen bij de planning van projecten, worden er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Hier wordt informatie aangeboden over de gelijkheid van mannen
en vrouwen, wetgeving en beleid inzake gelijkheid, alsook over methoden en hulpmiddelen
voor gendermainstreaming. Een andere ondersteunende voorlichtingsmaatregel vormt een
onlinetrainingsplatform over gendergelijkheid. Er is ook een praktische handleiding gepubliceerd over hoe genderaspecten bij projecten kunnen worden beoordeeld en verwerkt. Deze
handleiding helpt aanvragers om de dagelijkse werkelijkheid van vrouwen en mannen in acht
te nemen tijdens de planning van het project. Zij helpt monitoringcomités ook om de bijdrage
van het project aan gendergelijkheid te controleren. Ieder project wordt geëvalueerd op basis van vaststaande criteria die verband houden met gendergelijkheid. Gedurende de gehele
programmeringsperiode wordt gebruikgemaakt van naar sekse uitgesplitste indicatoren om
de vorderingen te meten die bij de verwezenlijking van gendergelijkheid worden geboekt.
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Finland: criteria voor de selectie van de projecten
In Finland zijn er nieuwe vragen voor de indieners van projecten ontwikkeld voor de financieringsperiode 2014-2020.
Aanvragers moeten de volgende vragen beantwoorden:
Ja

Neen

Licht toe
(verplicht in te
vullen)

Voor het project is het interventiegebied vanuit genderperspectief beoordeeld.
Het genderperspectief is op alle aspecten van het project toegepast.
Het voornaamste doel van het project
is om gendergelijkheid te bevorderen.

Deze vragen worden gebruikt als beoordelingscriteria voor financieringsbesluiten.

Aanvullende tool 7a:
Genderbewuste
overeenkomsten (contracten
of subsidieovereenkomsten)
met de uitvoerders van een
project
Na afloop van de selectie van een project op basis
van duidelijk omschreven criteria waarbij gendergelijkheid in acht wordt genomen, is het belangrijk
om de basisvoorwaarden voor de projectuitvoerder
vast te stellen. Deze moeten worden vastgelegd
in projectovereenkomsten of contracten.
Checklist voor projectovereenkomsten en
contracten met betrekking tot de
projectfinanciering
Bij het opstellen van projectovereenkomsten of
contracten zouden de beheersautoriteiten de
volgende vragen kunnen stellen:
• Wordt in de overeenkomst aangegeven dat
bij de projectuitvoering moet worden voldaan
aan gendergelijkheid als horizontaal beginsel?
• Worden in de overeenkomst de specifieke stappen uiteengezet die moeten worden gevolgd om
aan het gendergelijkheidsvereiste te voldoen?

• Wordt er uitdrukkelijk in aangegeven dat bij
de projectuitvoering rekening moet worden
gehouden met de verschillende situaties en
behoeften van vrouwen en mannen?
• Wordt in de overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven dat de middelen van het project zodanig
moeten worden aangewend dat gendergelijkheid wordt bevorderd?
• Zijn in de overeenkomst specifieke streefdoelen
en resultaten met betrekking tot gendergelijkheid vastgelegd die moeten worden behaald?
Bijvoorbeeld:
– Wordt duidelijk gesteld dat de streefdoelen
en resultaten zowel voor vrouwen als mannen
moeten worden bereikt?
• Verwijzen de procedures voorzien in de overeenkomst naar verwachte genderbenaderingen,
zoals:
– verwijzingen naar gendergelijkheid in verslagen, met name naar sekse uitgesplitste
statistieken over begunstigden;
– de verdeling en aanwending van financiële
middelen en de resultaten daarvan in verslagen, en
– genderbewuste benaderingen van communicatie.
• Als een verklaring onder ede vereist is, heeft
deze dan ook betrekking op de “inachtneming
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van de genderdimensie”? Met andere woorden,
zijn de ontvangers van de projectmiddelen
gehouden om te verklaren dat zij begrepen
hebben dat rekening moet worden gehouden
met “gendergelijkheid als horizontaal beginsel”
bij de aanwending van de middelen?
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• Wordt in de overeenkomst betreffende de
toewijzing van de projectmiddelen of subsidies gespecificeerd dat gendergelijkheid als
een noodzakelijke basisvoorwaarde voor de
aanwending van de middelen moet worden
beschouwd?
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Tool 8: Het volgen van aan gendergelijkheid toegewezen
middelen bij de EU-fondsen
De tool is beschikbaar in het Engels op: https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit.
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Tool 9: Mainstreaming van gendergelijkheid bij het
ontwerpen van projecten
Inleiding
Deze tool helpt u om genderdoelstellingen en
‑indicatoren in partnerschapsovereenkomsten
en operationele programma’s te vertalen naar
projectniveau. Hij is bedoeld om te worden
gebruikt door beheersautoriteiten op nationaal
en subnationaal niveau tijdens de planning-,
uitvoerings- en monitoringfase van een project. Hij kan ook door de beheersautoriteiten
worden gebruikt om advies en ondersteuning
te bieden aan lokale actoren en projectuitvoerders.
Deze tool ondersteunt de toepassing van genderbewuste criteria en procedures voor de selectie

van projecten, zoals voorzien in artikel 67 van het
voorstel voor een GB-verordening (COM(2018) 375
final):
“Voor de selectie van concrete acties moet de
beheersautoriteit criteria en procedures vaststellen en toepassen die niet-discriminerend en
transparant zijn, gendergelijkheid waarborgen en
rekening houden met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het beginsel van
duurzame ontwikkeling en van het beleid van de
Unie op milieugebied overeenkomstig artikel 11
en artikel 191, lid 1, VWEU.”
Raadpleeg tool 1 voor meer informatie over de
verordeningen.

Stappen voor het mainstreamen van gendergelijkheid bij het ontwerpen van projecten
Deze tool is verdeeld in vier stappen:

Stap 1. Afstemming op de genderdoelstellingen en
indicatoren in partnerschapsovereenkomsten en
operationele programma’s

Stap 2. Ontwikkeling en aanvraag van projecten

3. Projectuitvoering

4. Projectbeoordeling

Stap 1. Afstemming op de
genderdoelstellingen en indicatoren in
partnerschapsovereenkomsten en
operationele programma’s
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat projectaanvragen voor ieder fonds uiteenzetten
hoe het project bestaande genderkloven in het
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interventiegebied zal aanpakken of in de specifieke
behoeften van vrouwen en mannen zal voorzien.
Beheersautoriteiten kunnen aanvragers van projecten ondersteunen door:
• informatie te verstrekken over de genderdoelstellingen en indicatoren die zijn vastgesteld in
de partnerschapsovereenkomst en de operationele programma’s;
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• andere gendergerelateerde, landspecifieke
informatie te verstrekken die van belang is voor
de oproepen tot het indienen van voorstellen;
• informatie te verstrekken over hoe genderaspecten moeten worden verwerkt in de aanvraag
en hoe deze zal worden beoordeeld, en
• ervoor zorg te dragen dat aanvragers over
de informatie en capaciteiten beschikken een
genderanalyse van het interventiegebied uit
te voeren.
Stap 1a. Een genderanalyse uitvoeren
Het doel van een genderanalyse (81) is om ongelijkheden en verschillen tussen vrouwen en mannen
in al hun diversiteit vast te stellen, alsook om de
onderliggende oorzaken van deze ongelijkheden te
achterhalen. Om een genderanalyse uit te voeren,
moet u de volgende stappen volgen:
1. Informatie en uitgesplitste gegevens over
de doelgroep verzamelen
Het gaat hier om statistieken die een goede afspiegeling vormen van de doelgroep, uitgesplitst
naar sekse. Deze moeten ook gegevens omvatten
over andere relevante kenmerken, zoals leeftijd,
ras, etnische afkomst, woonplaats, opleidingsniveau, arbeidsparticipatie in verschillende
sectoren, ondernemerschap in verschillende
sectoren, salarisniveaus, tijdsbesteding en/of
andere relevante aspecten.
• Bij het verzamelen en presenteren van de
informatie is het belangrijk dat de gegevens
altijd naar sekse worden uitgesplitst als eerste,
algemene indeling. Bijvoorbeeld, wanneer er
gegevens worden verzameld en geanalyseerd
over “jongeren” of “ouderen”, moeten deze
doelgroepen worden onderverdeeld naar sekse.
• Niet alleen met kwantitatieve gegevens over
specifieke kenmerken moet bij genderanalyses
rekening worden gehouden, maar ook met
kwalitatieve gegevens over de werkelijke ervaringen van mensen. Dit betekent dat ook vastgesteld moet worden op welke wijze diensten
door verschillende mensen worden gebruikt
en welke middelen moeten worden ingezet
om aan deze verschillen tegemoet te komen.

Zo worden openbare ruimtes anders gebruikt
door verschillende groepen: oudere vrouwen,
oudere mannen, jonge vrouwen, jonge mannen,
meisjes en jongens, ouders en mantelzorgers,
forensen enz. Hun gebruik van openbare ruimtes
hangt af van kenmerken als geslacht, leeftijd,
woonplaats enz. Maar het hangt ook af van
andere factoren, zoals hun inkomensniveaus,
arbeids- en kinderopvangregelingen, het tijdstip enz. Genderanalyses moeten vanuit een
breed perspectief beoordelen wat een grote
verscheidenheid aan gegevens ons vertelt over
het dagelijks leven van mensen.
• Door gegevens uit verschillende bronnen te
gebruiken, krijgen we een beter inzicht in genderverschillen en de behoeften en dagelijkse werkelijkheid van mensen. Raadpleeg
zoveel bronnen als mogelijk — zoals lokale,
subnationale en nationale onderzoeken en
raadplegingen, gegevens van bureaus voor
de statistiek, wetenschappelijke publicaties,
beleidsrapporten — en combineer/contrasteer
de gegevens uit deze bronnen.
• Wanneer bepaalde belangrijke gegevens (bijvoorbeeld over sekse, ras of etnische afkomst,
leeftijd, handicaps enz.) niet beschikbaar zijn,
moeten deze lacunes duidelijk worden aangegeven. De noodzaak van betere gegevens moet
in de projectdoelstellingen en de rapportages
worden vermeld.
2. De bestaande genderongelijkheden en
hun onderliggende oorzaken vaststellen
Wanneer u eenmaal beschikt over de gegevens
die nodig zijn om een duidelijk beeld van de
doelgroep te krijgen, gebruik dan de volgende
vragen om een beter inzicht te krijgen in de
belangrijkste verschillen tussen vrouwen en
mannen, en om de oorzaken van deze verschillen
te analyseren.
• Welke verschillen bestaan er tussen de deelname
van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt?
Op welke gebieden zijn vrouwen of mannen
beroepsmatig dominant?
• Wat zijn de verschillen in de inkomensniveaus
tussen vrouwen en mannen? Bestaan er belangrijke verschillen tussen de manieren waarop

(81) Wilt u meer informatie over hoe een genderanalyse wordt uitgevoerd, raadpleeg dan tGenderanalyse. Beschikbaar op: https://eige.
europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
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•

•

•

•

vrouwen en mannen parttime werken? Hebben
vrouwen vaker dan mannen meer dan één
parttimebaan?
Wat vertellen de gegevens over tijdsbesteding
en het gebruik van voorzieningen ons over de
manier waarop vrouwen en mannen hun tijd
benutten? Wat kunnen we hieruit opmaken
over mogelijke tekortkomingen in lokale voorzieningen, voor wat betreft beschikbaarheid en
openingstijden?
Zorgen vrouwen vaker dan mannen voor kinderen en andere familieleden? Welke leeftijdsgroepen bij vrouwen en mannen verlenen meer
onbetaalde zorg? Besteden jonge vrouwen
bijvoorbeeld meer tijd aan kinderverzorging dan
jonge mannen? Zorgen oudere mannen voor
hun echtgenoten? Met welke diensten kunnen
verschillende mensen in deze rollen worden
ondersteund om hun welzijn te vergroten?
Hoe kunnen infrastructuur en IT-oplossingen helpen om in zorgbehoeften te voorzien,
vaardigheden te ontwikkelen en kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten?
Welke implicaties hebben de antwoorden op
deze vragen voor de doelgroep, de arbeidsmarkt
of het project?

3. De doelgroepen rechtstreeks raadplegen:
hou rekening met hun gezichtspunten bij het
voorbereiden van projectvoorstellen en het
ontwerpen van projecten Nuttige vragen bij
deze raadplegingen zijn:
• Wat zijn de persoonlijke ervaringen, verwachtingen en behoeften van de doelgroep?
• Verschillen deze voor vrouwen en mannen?
• Komt het geplande project tegemoet aan de
behoeften van zowel mannen als vrouwen?
Wordt er rekening gehouden met de verschillen
in hun belangen, rollen en positie?
• Hoe kan het project beter tegemoetkomen aan
de behoeften van vrouwen en mannen?
• Onderzoek daarbij of de ongelijkheden die
tussen vrouwen en mannen bestaan bij de toegang tot bestaansmiddelen (werk, geld, macht,
gezondheid, welzijn, veiligheid, kennis-onderwijs,
mobiliteit, tijd enz.) en de uitoefening van fundamentele rechten (burgerrechten en sociale
en politieke rechten) verband houden met hun
geslacht of met de rollen die aan mannen en
vrouwen worden toegekend (genderrollen).
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4. Genderspecifieke gegevens en gegevens
over het evenwicht tussen werk en
privéleven verzamelen:
gebruik nationale, regionale of lokale gegevens,
tijdsbestedingsonderzoeken of andere gegevensbronnen.
5. Conclusies trekken over gendergerelateerde
patronen en de onderliggende oorzaken vaststellen.
Het kan hierbij nuttig zijn de volgende vragen
te stellen:
• Welke verschillen bestaan er tussen vrouwen
en mannen op het interventiegebied waarop
het project zich richt? Is er sprake van specifieke
gendergerelateerde patronen? Verschillen de
normen en verwachtingen voor vrouwen en
mannen?
• Wat zijn de achterliggende redenen voor
deze verschillen en/of gendergerelateerde patronen? Welke gevolgen hebben deze voor de
doelgroepen, de arbeidsmarkt en de uitvoering
van het project?
Stap 1b. Genderspecifieke doelstellingen en
indicatoren vaststellen
Op grond van de genderanalyse krijgt u een
goed inzicht in de verschillen tussen vrouwen
en mannen, hun verschillende behoeften en gendergerelateerde patronen. Koppel deze verschillen en patronen aan de doelstellingen van
de partnerschapsovereenkomst, het operationeel programma, alsook aan de nationale en
subnationale gendergelijkheidsdoelen. Hoe beïnvloeden deze verschillen en patronen de mogelijkheden om de doelstellingen van het fonds te
verwezenlijken?
Maak de doelstellingen en indicatoren van het
project genderspecifiek op basis van de resultaten
van de genderanalyse. Dit betekent dat gewaarborgd moet worden dat de projectdoelstellingen
bijdragen aan de gendergelijkheidsdoelen voor
het interventiegebied. Zoals eerder aangegeven,
moeten de projectdoelstellingen worden afgestemd op de nationale en subnationale gendergelijkheidsdoelstellingen.
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• De gendergelijkheidsdoelstellingen van
het project moeten zijn toegesneden op het
interventiegebied en worden geformuleerd als
doelstellingen betreffende gendergerelateerde
prestaties, participatie en effecten. De belangrijkste vraag die moet worden beantwoord, is:
Welke bijdrage kan en moet het project leveren
aan de bevordering van gendergelijkheid op
het interventiegebied?
• Genderbewuste projectindicatoren (82) bieden ons de mogelijkheid om veranderingen in
de verhoudingen tussen vrouwen en mannen
te meten, evenals veranderingen in hun status,
behoeften of situatie, in de context van het
project of een bepaalde activiteit. Als maatstaf van sociale verandering en de prestaties/
doeltreffendheid van projecten kunnen genderbewuste indicatoren worden gedefinieerd
in termen van:
– het kwalitatieve ijkpunt dat moet worden
bereikt;
– het kwantitatieve ijkpunt dat moet worden
bereikt;
– de doelgroep waarop het project gericht is
of die daar baat bij heeft, en
– het tijdsbestek waarbinnen de projectdoelstellingen verwacht worden te zijn bereikt.
Stap 2. Ontwikkeling en aanvraag van
projecten
De projectaanvraag, en de projectontwikkeling in
bredere zin, moet duidelijk maken hoe het project
bestaande genderkloven op het interventiegebied
zal aanpakken en/of in de specifieke behoeften
van vrouwen en mannen zal voorzien. De beheersautoriteiten kunnen aanvragers ondersteunen
door duidelijk uit te leggen dat iedere aanvraag
de volgende informatie moet bevatten:
• een beschrijving van de aanvragende organisatie, waaronder bijvoorbeeld:
– een verklaring over de missie van de organisatie met betrekking tot gendergelijkheid,
als onderdeel van de identiteit en cultuur
van de organisatie;
– de gendercompetenties waarover de organisatie beschikt, zoals medewerkers die
verantwoordelijk zijn voor gendergelijkheid
en de beschikbaarheid van externe expertise;

– de situatie van mannen en vrouwen bij
het bedrijf, zoals vrouwen en mannen op
verschillende niveaus in de hiërarchie, in
verschillende functiecategorieën, met verschillende kwalificaties of verschillende arbeidsregelingen;
– de integratie van gendergelijkheid in het
kwaliteitsbeheer en de kwaliteitsborging
van de organisatie;
– gendergerelateerd HR-beleid, bijvoorbeeld bij
werving en selectie, opleiding en ontwikkeling, kennis- en competentiemanagement, en
– de personele middelen en competenties in
het projectteam;
• waar gepast, een beschrijving van de externe
ondersteuning of capaciteitsopbouw voor het
personeel om te kunnen voldoen aan de gendergelijkheidseisen van het programma;
• een genderanalyse van het probleem dat met
het project zal worden aangepakt, gebaseerd
op naar sekse uitgesplitste gegevens en onderzoeksresultaten, die ook de oorzaken van genderongelijkheden analyseert en de strategieën
in kaart brengt die het project kan gebruiken
om deze aan te pakken;
• een beschrijving van de doelgroepen van het
project, uitgesplitst naar sekse en andere relevante kenmerken;
• specifieke gendergelijkheidsdoelstellingen en
indicatoren, samen met een analyse van alle
thematische doelstellingen/indicatoren vanuit
genderperspectief;
• een beschrijving van de acties waarmee het
project gendergelijkheid zal bevorderen (bijv.
door middel van gendermainstreaming en/of
positieve actie);
• een toelichting over de noodzakelijke ondersteunende maatregelen en de context van het
project, zoals de financiering van deelnemers,
de beschikbare middelen voor capaciteitsopbouw op het gebied van gendergelijkheid voor
projectmedewerkers, de plaats en tijdsplanning
van projectactiviteiten enz.;
• een beschrijving van de manier waarop het project informatie zal verspreiden om vrouwen en
mannen in al hun diversiteit erbij te betrekken;
• een beschrijving van de voor het project te
gebruiken monitoringmethode, waarbij gebruik moet worden gemaakt van naar sekse

(82) Wilt u meer informatie over genderspecifieke indicatoren, raadpleeg dan tool 6 en ga naar EIGE, Genderstatistieken en indicatoren.
Beschikbaar op: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-indicators
Genderbewust budgetteren: Stapsgewijze toolkit 95

Deel 4. Hoe kunnen we genderbewust budgetteren toepassen bij de EU-fondsen? Praktische hulpmiddelen en voorbeelden uit de lidstaten

uitgesplitste gegevens en genderbewuste budgetteringsgegevens om de prestaties van het
project te kunnen afzetten tegen de doelstellingen en de voortgang te kunnen meten aan
de hand van de vastgestelde genderspecifieke
indicatoren;
• een beschrijving van de wijze waarop bij het
project gebruik zal worden gemaakt van een
genderbewuste aanpak bij interne of externe
evaluaties, en hoe de thematische en structurele
aspecten van gendergelijkheid in het kader van
het project zullen worden geëvalueerd (bijv.
strategie, methoden en instrumenten), en
• een gedetailleerde uiteenzetting van de financiële middelen van het project, zoals het budget voor de uitvoering van
activiteiten met betrekking tot gendergelijkheid en voor capaciteitsopbouw omtrent
gendergelijkheid.
Stap 3. Projectuitvoering
In de documenten over de uitvoering van het
project moet uiteen worden gezet hoe het project
bestaande genderkloven op het interventiegebied zal aanpakken of in de specifieke behoeften
van vrouwen en mannen zal voorzien. Beheersautoriteiten kunnen aanvragers ondersteunen
door:
– uit te leggen dat de uitvoerders van het project ervoor moeten zorgen dat er relevante
naar sekse uitgesplitste gegevens worden
verzameld om de projectindicatoren en
‑doelstellingen te beoordelen, en
– de uitvoerders van het project te helpen
om gendercompetenties op te bouwen,
d.w.z. een beter begrip te krijgen van gendergelijkheid, gendermainstreaming en de
tweeledige aanpak van gendergelijkheid van
de EU, alsook van de manier waarop deze
in de praktijk kunnen worden toegepast.
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Stap 4. Projectbeoordeling
Ieder project moet worden beoordeeld aan de hand
van de vastgestelde genderspecifieke indicatoren
om te bepalen of de genderdoelstellingen worden
gehaald. Zo niet, dan moet het project corrigerende maatregelen nemen. Beheersautoriteiten
kunnen de uitvoerders van projecten helpen door
te suggereren de volgende vragen te stellen:
• Is het project ontwikkeld op basis van een
genderanalyse? Zijn er specifieke genderdoelstellingen en genderindicatoren vastgesteld?
• Zijn er naar sekse uitgesplitste gegevens gebruikt?
• Heeft het project zijn doelstellingen geheel of
gedeeltelijk bereikt? Zo ja, wat waren dan de
succesfactoren? Zo neen, waarom niet? Welke
factoren zorgden ervoor dat het project zijn
doelstellingen niet kon verwezenlijken?
• Werden zowel mannen als vrouwen bij het ontwerp en de uitvoering van het project betrokken?
• Welke systemen zijn er gebruikt om te monitoren
of bij de ontwikkeling, uitvoering en monitoring
van het project een genderperspectief werd
toegepast?
• Werden belangrijke betrokken partijen (zoals
opleiders, begeleiders, werkgevers en sociale
partners) gewezen op het belang van de toepassing van een genderperspectief?
• Was er voor de uitvoering van het project interne of externe genderexpertise beschikbaar?
• Was er tijdens het project sprake van capaciteitsopbouw en voorlichting over de verschillende aspecten van gendergelijkheid?
• Was er een mechanisme voorhanden om de
tevredenheid van vrouwelijke en mannelijke
begunstigden over de resultaten van het project te beoordelen? Zo ja, was er dan sprake
van een belangrijk verschil in de tevredenheid
van vrouwen en mannen over deze resultaten?
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Zweden: ESF-steunpunt gendergelijkheid voor projectuitvoering

© AlisaRut/Shutterstock.com

De Zweedse Raad voor het Europees Sociaal
Fonds (ESF-raad) heeft een ondersteuningsbureau opgezet dat opleidingen en workshops
aanbiedt voor aanvragers en uitvoerders van
projecten. De raad heeft ook een steunpunt
opgezet dat adviseert over gendergelijkheid
bij de uitvoering van projecten. Het steunpunt,
waarop voor alle door het ESF gefinancierde
projecten een beroep kan worden gedaan,
biedt gericht advies aan uitvoerders over de
stelselmatige toepassing van beginselen betreffende gendergelijkheid, toegankelijkheid
en non-discriminatie op hun projecten. Het geeft raad over gendermainstreaming, genderanalyse en manieren om ervoor te zorgen dat projecten ten goede komen aan zowel vrouwen
als mannen, zonder ongelijkheden in stand te houden. De ondersteuning kan online worden
aangevraagd, wat de interactie tussen aanvragers, uitvoerders en het steunpunt gemakkelijker
maakt. De beschikbaarheid van snelle ondersteuning heeft bijgedragen aan de toepassing van
gendergelijkheidsmaatregelen bij door het ESF gefinancierde projecten.

In 2016 handelde het steunpunt van de ESF-raad via de onlinehelpdesk 147 verzoeken om
ondersteuning af, voor 107 aanvragers en uitvoerders van projecten. Het voldeed ook aan
12 verzoeken om ondersteuning van overheidsinstanties en 7 verzoeken betreffende kennisen strategieontwikkeling met betrekking tot gendermainstreaming (83).
De speciale website van het steunpunt van de ESF-raad biedt aanvullende informatie, antwoorden op veelgestelde vragen, alsook methoden en hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat
bij projecten in alle fasen rekening wordt gehouden met gendergelijkheid, van de planning
tot aan de uitvoering en de evaluatie. De website legt uit dat bij gendermainstreaming in de
projectcyclus aan de volgende criteria moet worden voldaan:
• het project beschikt over interne deskundigheid op het gebied van gendergelijkheid of
anders over ondersteuning door externe genderdeskundigen;
• een genderanalyse maakt deel uit van de probleemanalyse van het project;
• de projectactiviteiten zijn genderrelevant, conform deze analyse, en
• bij de projectevaluatie wordt beoordeeld of de gendergelijkheidsdoelstellingen zijn behaald
en in welke mate gendermainstreaming tijdens het volledige uitvoeringsproces is toegepast.

(83) Volgens het jaarlijkse ESF-uitvoeringsverslag van Zweden (2016), blz. 2.
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Spanje: specifieke en intersectionele maatregelen ter uitbanning van genderonge‑
lijkheid — Project “Calí — Gelijkheid voor Roma-vrouwen”
Het programma Calí, dat wordt ondersteund
door het operationeel programma voor sociale
inclusie en sociale economie van het ESF (20142020), richt zich op de specifieke behoeften van
Roma-vrouwen, uitgaande van een grondige
kennis van hun omstandigheden.
Het doel van het programma is de persoonlijke
ontwikkeling te bevorderen van Roma-vrouwen die
zich in een bijzonder kwetsbare situatie bevinden,
teneinde hen in staat te stellen hun burgerrechten
ten volle uit te oefenen, alsook om hun vaardigheden en competenties te verbeteren, zodat zij
meer kans maken op een baan.

© gitanos.org.

De doelstellingen van het programma zijn:
• de sociale inclusie van Roma-vrouwen en
hun toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen
door middel van acties die bijdragen aan de
ontwikkeling van hun sociale, beroepsmatige
en persoonlijke vaardigheden, alsook aan een
grotere gendergelijkheid en arbeidsmarktparticipatie en een beter evenwicht tussen werk
en privéleven;
• de bestrijding van discriminatie en de bevordering van gelijkheid, met speciale aandacht
voor de vormen van meervoudige discriminatie
waarmee Roma-vrouwen te kampen hebben;
• het stimuleren van gendergelijkheid tussen
Roma-mannen en ‑vrouwen, en het wegnemen
van culturele en sociale belemmeringen die
U vindt de foto op: https://www.gitanos.org/quehacemos/areas/gender_equality/cali_programme.html
remmend werken op de sociale en economische vooruitgang van vrouwen;
• het ondersteunen en begeleiden van Roma-vrouwen die het slachtoffer worden van huiselijk geweld;
• meer bewustzijn creëren in de samenleving en onder beleidsmakers, betrokken beroepskrachten (zoals docenten, maatschappelijk werkers, zorgprofessionals enz.), het bedrijfsleven en de Roma-gemeenschap zelf over de negatieve stereotypen over Roma, en met
name Roma-vrouwen;
• invloed uitoefenen op het beleid betreffende gendergelijkheid, gelijke kansen en non-discriminatie.
Resultaten die het leven van vrouwen veranderen

Na drie jaar heeft het Calí-programma een grote impact gehad op de levens van de 1 700 deelnemende vrouwen: 245 hebben werk gevonden en 122 zijn weer aan een opleiding begonnen.
Daarnaast heeft het programma bijgedragen aan de bevordering van de gendergelijkheid in
de Roma-gemeenschap door middel van 786 bewustmakingsactiviteiten waaraan 2 050 Roma-mannen en 3 360 Roma-vrouwen hebben deelgenomen.
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Rapportage, toezicht en evaluatie
Tool 10: Integratie van het genderperspectief in toezichten evaluatieprocessen
Inleiding
Deze tool kan worden gebruikt door beheersautoriteiten en monitoringcomités om een “evaluatieplan”
op te stellen, ook voor tussentijdse evaluaties en
evaluaties achteraf.
In een evaluatieplan wordt beschreven hoe een
programma zal worden geëvalueerd, mede in
termen van genderdoelstellingen en ‑indicatoren.
Het plan omvat zowel de regelmatige evaluaties
van programma’s — bedoeld om de kwaliteit van
de uitvoering te verbeteren en als input te dienen
voor het ontwerp van de volgende programmafase — als een tussentijdse evaluatie in 2024 en de
evaluaties achteraf van alle programma’s in 2029.
In alle evaluaties moeten de gendergerelateerde
aspecten van de programma’s worden beoordeeld.
Er bestaan verschillende opties om te evalueren
hoe programma’s het genderperspectief hebben
geïntegreerd en wat de genderrelevante resultaten
zijn. Deze opties zijn:
• evaluatieoptie 1. Beoordeling vooraf van de
wijze waarop genderaspecten in het programma
zijn verwerkt (vrijwillig);
• evaluatieoptie 2. Follow-up van de gendergerelateerde programmaresultaten door specifieke genderaspecten in de belangrijkste
evaluaties van het programma (tussentijds en
achteraf) te verwerken, alsook in de periodieke
rapportages aan het monitoringcomité;
• evaluatieoptie 3. Aanvullende relevante evaluaties, voorgesteld door de beheersautoriteiten, en
• evaluatieoptie 4. Evaluatie van genderbewust
budgetteren, zoals beschreven in het onderstaande kader.
Het doel van een specifieke evaluatie is om te
beoordelen in hoeverre een programma invloed
heeft gehad op de genderongelijkheden op het
interventiegebied, om te beoordelen of genderrelevante processen goed zijn toegepast en om

te beoordelen in hoeverre er gebruik is gemaakt
van gecombineerde fondsen of programma’s om
gendergerelateerde problemen aan te pakken.
Stappen om het genderperspectief in
toezicht- en evaluatieprocessen te integreren
Evaluatieopties 1‑3
In de evaluatie moet worden beoordeeld of het
programma de specifieke genderdoelstellingen
heeft verwezenlijkt die zijn opgenomen in het
planningsdocument, het financiële plan of andere
programmadocumenten. Hiertoe moeten de in
het programma vastgestelde genderspecifieke
indicatoren worden gebruikt.
Als er geen specifieke genderdoelstellingen zijn
vastgesteld, moeten algemene evaluatiecriteria
worden gebruikt, zoals beschreven in artikel 39 van
de GB-verordening: doeltreffendheid, efficiëntie,
relevantie, samenhang en EU-meerwaarde. De
onderstaande vragen kunnen daarbij als leidraad
dienen.
Relevantie
• Heeft het programma doeltreffend bijgedragen
aan het scheppen van gunstige voorwaarden
voor het bevorderen van gendergelijkheid?
• Heeft het programma voorzien in de praktische
en strategische behoeften van zowel vrouwen
als mannen?
• Heeft het bijgedragen aan de nationale, subnationale en Europese beleidsafspraken en ‑verplichtingen op het gebied van gendergelijkheid?
• Werden de gendergelijkheidsaspecten tijdens
de gehele uitvoeringsfase van het programma
op consequente en samenhangende wijze
behandeld?
• Werd het programma bijgesteld naar aanleiding
van externe factoren die van invloed zijn op de
genderverhoudingen (bijv. economische crisis,
nieuwe regering)?
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• Was het programma gebaseerd op relevante,
naar sekse uitgesplitste gegevens?
• Was het gebaseerd op raadplegingen van de
doelgroepen en betrokken institutionele belanghebbenden?
Efficiëntie
• Heeft het programma efficiënt gebruikgemaakt
van de beschikbare middelen om gendergelijkheidsresultaten te boeken waarbij zowel
vrouwen als mannen baat hadden?
• Vormden gendercriteria onderdeel van de
toezicht-, rapportage- en evaluatieprocedures van het programma en werd met empirische gegevens aangetoond dat hieraan werd
voldaan?
• Werden de rapportageprocedures op consistente wijze toegepast?
• Was er een aantoonbaar verband tussen de
toegewezen middelen en de resultaten?
• In het geval dat de toewijzing van middelen
leidde tot positieve of negatieve resultaten,
vormde dit aanleiding voor corrigerende of
voorbereidende maatregelen voor de volgende fase?
Doeltreffendheid
• Heeft het programma de beoogde resultaten/
uitkomsten behaald?
• Hebben de aantoonbare uitkomsten en resultaten van het programma bijgedragen aan
gendergelijkheid en lokale/subnationale genderkloven verminderd?
• Hebben de doelgroepen aantoonbaar baat
gehad bij het programma? Laten de behaalde
resultaten verschillen zien tussen vrouwen en
mannen?
• Werden de indicatoren en gegevens over individuele personen naar sekse uitgesplitst om
het programma te plannen, uit te voeren en te
monitoren?
• Hebben belanghebbenden (organisaties, instellingen, indirecte doelgroepen) van de programmamaatregelen geprofiteerd in termen van

institutionele capaciteitsopbouw met betrekking
tot gendermainstreaming en de ontwikkeling
van gendercompetenties bij het personeel?
Samenhang
• Hoe zijn de middelen uit de EU-fondsen gecombineerd om genderkloven aan te pakken
en gendergelijkheid te bevorderen? Hoe zijn
de fondsen bijvoorbeeld gecombineerd om
te voorzien in infrastructuur, het evenwicht
tussen werk en privéleven te verbeteren, lokale
vaardigheden te ontwikkelen, de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen een impuls te geven
en de diversiteit in het management van kmo’s
en in andere industriële sectoren en bedrijfstakken te vergroten?
• Zijn er voor de verschillende EU-fondsen gemeenschappelijke gendergelijkheidsdoelstellingen geformuleerd en is daarbij gebruikgemaakt
van gemeenschappelijke monitoring en rapportages?
Meerwaarde van de Europese Unie
• Op welke wijze vormt het programma een
afspiegeling van de EU-doelstellingen voor de
bevordering van gendergelijkheid?
• Heeft het programma een meerwaarde opgeleverd voor wat betreft de bevordering van
gendergelijkheid in vergelijking met de doelstellingen die door lidstaten worden nagestreefd?
Hebben factoren als coördinatie, rechtszekerheid, grotere doeltreffendheid of complementariteit bijgedragen aan deze meerwaarde?
Evaluatieoptie 4
Een specifieke evaluatie van een genderbewuste
begroting (84) kan worden gebaseerd op de volgende vier aspecten van openbare financiën (85).
Bij de evaluatie kan worden gekeken naar een
daarvan, maar ook naar alle aspecten. De evaluatie
kan betrekking hebben op de gehele programmabegroting, een geselecteerd onderdeel of een
specifiek project.

(84) Gebaseerd op Osika, I., en Klerby, A. (g.d.), Gender Budgeting — en checklista. Beschikbaar op: https://www.jamstall.nu/wp-content/
uploads/2014/02/Gender-Budgeting-en-checklista.pdf
(85) Elson, D (2006), Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW, New York: Unifem. Beschikbaar op: http://gender-financing.unwomen.org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-budgets-for-compliance-with-cedaw
100 Europees Instituut voor gendergelijkheid

Deel 4. Hoe kunnen we genderbewust budgetteren toepassen bij de EU-fondsen? Praktische hulpmiddelen en voorbeelden uit de lidstaten

1. Beoordeel het programma op een of meerdere
van deze vier aspecten van openbare financiën
• Uitgaven. Wat wordt er gefinancierd? Wie is
de begunstigde? Welke genderkloven worden
aangepakt? Hoe komen de uitgaven ten goede
aan zowel vrouwen als mannen, gezien hun
behoeften? (Wie neemt er bijvoorbeeld deel
aan welke arbeidsmarktprogramma’s?)
• Inkomsten. Wie betaalt er belastingen, btw en/
of vergoedingen? Wie moet bepaalde diensten
met eigen bijdragen betalen?
• Macro-economische effecten. Welke effecten
heeft het programma gehad op de verdeling
van betaald en onbetaald werk tussen vrouwen
en mannen? Welke gevolgen heeft het gehad
op de lokale of subnationale economische groei
en duurzaamheid?
• Besluitvormingsprocessen. Op welke wijze
waren vrouwen en mannen vertegenwoordigd
in de besluitvormingsprocessen over het programma? Hoe werd de belangrijkste informatie
bijvoorbeeld verspreid en toegespitst op de
diverse belanghebbenden?
De beoordeling van deze aspecten kan helpen
om vragen te beantwoorden als:
• Zijn de middelen van het programma ten goede
gekomen aan zowel vrouwen als mannen?
• Hebben vrouwen en mannen toegang kunnen
krijgen tot voorzieningen die aan hun behoeften voldoen?
• Heeft het programma een transformerend
effect gehad? Heeft het bijvoorbeeld de onderliggende normen en waarden aangepakt
die bijdragen aan de instandhouding van genderongelijkheden?
2. Analyseer de toewijzing van middelen voor de
kernactiviteiten van het programma aan de
hand van aantallen, behoeften en voorkeuren
Kies op basis van de naar sekse uitgesplitste
gegevens die in het kader van het programma
zijn verzameld — waar mogelijk met inbegrip
van gegevens die zijn uitgesplitst naar andere
kenmerken, zoals leeftijd, economische status,
ras, etnische afkomst, handicaps, tijdsbesteding,
het gebruik van openbare ruimtes, voorzieningen

en middelen enz. — een begroting of activiteit die
u wilt analyseren. In het kader van deze analyse
kunt u:
• de totale uitgevoerde begroting vaststellen;
• de vraag stellen: “Wie is hiermee bereikt?”. Stel
vast welke de doelgroepen waren en welke
specifieke gegevens u van hen hebt;
• gebruik de verzamelde gegevens, bestaande
onderzoeken en raadplegingen onder burgers
om te bepalen of de middelen zijn gebruikt om
te voldoen aan de behoeften en voorkeuren
van de doelgroep;
• bereken de toegewezen middelen vanuit genderperspectief; bereken bijvoorbeeld de kosten
per groep vrouwen en per groep mannen afzonderlijk, en bereken de gemiddelde kosten
per vrouw en per man, en
• trek vergelijkingen: vraag bijvoorbeeld “Wat
was het effect op de totale begroting van het
programma geweest als vrouwen en mannen
hetzelfde steunbedrag hadden ontvangen?”.
3. Beoordeel in hoeverre er alternatieve of
complementaire middelen en activiteiten nodig
waren
Beoordeel in hoeverre er, naast de middelen van
het programma, alternatieve of complementaire
middelen en activiteiten nodig waren. Deze kunnen
onder meer bestaan uit:
• de tijd van individuele personen, onbetaald
werk en vrijwilligerswerk;
• particuliere financiering van vergoedingen of
andere kosten;
• aanvullende overheidsfinanciering van gebouwen, vervoer en andere activiteiten, en
• alternatieve producten en diensten van de
private sector.
Daarbij is het belangrijk om de volgende vragen
te stellen:
• Met welke investeringen in infrastructuur gingen
de programma-activiteiten gepaard?
• Wie maakt gebruik van deze voorzieningen?
(Deel de gegevens/analyse in naar vrouwen
en mannen, alsook naar andere relevante kenmerken.)
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4. Genderbeoordeling
• Analyseer de resultaten van stappen 2 en 3.
Waren er verschillen tussen de manier waarop
middelen werden toegewezen aan (gebruik
door) vrouwen en mannen?
• Wat zijn de heersende normen en waarden?
Zijn deze normen en waarden genderspecifiek?
• Worden vrouwen en mannen bij het programma
verschillend behandeld? Wordt aan de activiteiten waarbij vooral vrouwen betrokken zijn,
een hogere of een lagere waarde toegekend
dan aan de activiteiten waarbij vooral mannen
betrokken zijn?

de ondervertegenwoordiging in hoger betaalde,
technische functies tegengaat.
Zijn het projectmanagement en de stuur‑
documenten genderspecifiek? Daarbij is het
belangrijk om de volgende vragen te stellen:

5. Andere aspecten van de evaluatie van
genderbewuste begrotingen

• Bevatten deze documenten genderdoelstellingen en specifieke richtsnoeren gebaseerd op
de voorschriften betreffende gendergelijkheid
die betrekking hebben op de EU-fondsen?
• Zijn er naar sekse uitgesplitste gegevens in
opgenomen? Wordt er gebruikgemaakt van
genderbewuste terminologie?
• Zijn vrouwen en mannen gelijkelijk vertegenwoordigd in de bestuurlijke commissies en
toezichtcomités van het programma?

Wat is een investering? Beoordeel de genderdimensies van investeringen in fysieke infrastructuur, bijvoorbeeld investeringen in de
diensten en voorzieningen waartoe vrouwen
en mannen toegang hebben of investeringen
die bijdragen aan een beter evenwicht tussen
werk en privéleven, meer IT-gebruik en digitale
inclusie — zoals kinderopvang, sociale en ouderenzorg, toegankelijk vervoer, de ondersteuning
van digitale thuiszorg enz. Door de fysieke infrastructuur van zorgvoorzieningen, zoals crèches
en intergenerationele sociale zorgvoorzieningen,
uit te breiden, kan de lokale arbeidsmarkt worden
versterkt en kan de belastinggrondslag worden
verbreed dankzij nieuwe, duurzame banen die
een aanzienlijk rendement op de investeringen
opleveren. Investeringen in een vergroting van
het lokale aanbod van zorgpersoneel en de bijbehorende vaardigheden zijn een voorbeeld van
investeringen waarmee segregatie naar sekse op
de arbeidsmarkt wordt tegengegaan; het zijn immers investeringen in beroepen waarin vrouwen
oververtegenwoordigd zijn (of ondergewaardeerd
worden). Het is ook belangrijk om te beoordelen
of de uitbreiding van digitale en IT-infrastructuur

Heeft het programma een transformerend
karakter? Beoordeel of de toewijzing van programmamiddelen was gebaseerd op gendergelijkheidsdoelstellingen. Genderbewust budgetteren
is een aanpak waarmee programma-analyses, het
programmaontwerp en de evaluatie van de resultaten worden getransformeerd vanuit het oogpunt
van openbare financiën. Dit vereist dat er op een
meer holistische wijze wordt nagedacht over de
gendergerelateerde dimensies van infrastructuur,
vaardigheden en werkgelegenheidsontwikkeling,
en er een kritische aanpak wordt gehanteerd ten
aanzien van genderstereotypen en beperkende
genderverhoudingen. Zo kan bij de beoordeling
van een arbeidsmarktprogramma bijvoorbeeld
worden bekeken of het programmaontwerp ook
onderdelen bevat om de toegang van vrouwen
tot betaald werk te bevorderen. Naast opleidingen
om de vaardigheden van vrouwen te verbeteren,
kan hierbij worden gedacht aan de financiering
van kinderopvang, de vermindering van tijdverlies
door geïntegreerd vervoer en een beter vervoersaanbod, alsook aan technologische vernieuwingen
ter ondersteuning van digitale communicatie of
flexibele arbeidsregelingen.
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Oostenrijk: gender bij evaluaties in het kader van de EU-fondsen
In overeenstemming met de partnerschapsovereenkomst met Oostenrijk hebben de monitoringcomités bijgedragen aan evaluaties waarin het genderperspectief is geïntegreerd. Een
onderdeel van de evaluatie van het operationele programma van het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling (EFRO) is bijvoorbeeld een specifieke evaluatie van de horizontale beginselen, waaronder de toepassing van gendermainstreaming op de afzonderlijke prioriteitsassen. Bij de evaluatie worden ook relevante belanghebbenden actief betrokken door hen
op te nemen in stuurgroepen en workshops.
Om het Europees Sociaal Fonds (ESF) te monitoren en te evalueren, zijn er twee afzonderlijke
focusgroepen opgezet: een voor gendermainstreaming en een voor gendergelijkheid. Deze
monitoren de voortgang die geboekt wordt bij de aanpak van vastgestelde ongelijkheden tussen
vrouwen en mannen dankzij door het ESF gefinancierde maatregelen. Bij externe evaluaties
van ESF-activiteiten worden onder meer de horizontale beginselen van de EU beoordeeld, met
de nadruk op non-discriminatie en gelijke kansen voor vrouwen en mannen.
Het toezichtcomité van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) wordt
gekenmerkt door een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, waaronder
vertegenwoordigers van de relevante sociale partners. Voor de financieringsperiode 2014-2020
van het Elfpo werden drie evaluaties met betrekking tot gendergelijkheid ontworpen, te weten:
• een genderindex betreffende de werkgelegenheid en levensomstandigheden van vrouwen
en mannen op subnationaal niveau;
• een evaluatie betreffende gelijke kansen in het kader van Leader, en
• een algemene evaluatie betreffende gendergelijkheid, waarmee de ondersteuning van
gendergelijkheid door Elfpo-programma’s volledig zal worden beoordeeld.
Aanvullende informatie
Ga voor meer informatie over de raadpleging van
belanghebbenden, inclusief de praktische aanpak
daarvan, naar:
• Raadpleging van belanghebbenden bij het
genderbeleid
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Tool 11: Rapportage over bestedingen voor
gendergelijkheid bij de EU-fondsen
Het bijhouden van de uitgaven ter bevordering
van gendergelijkheid is een belangrijk aspect van
genderbewust budgetteren. Hiervoor kan tool 8
worden gebruikt. Hoewel het volgen van begrotingstoewijzingen naar categorie, zoals gedaan
wordt met tool 8, al een verbetering is, is het proces voor het volgen van uitgaven veel complexer.
Het proces waarmee uitgaven ter bevordering van
gendergelijkheid worden gevolgd, moet gebaseerd
zijn op een grondig inzicht in de wijze waarop
middelen worden besteed en de manier waarop
die uitgaven verband houden met gendergelijkheid. Hoe kunnen we weten of de uitgaven een
transformerend effect hebben en bijdragen aan
gelijkheid en rechtvaardigheid? Wie heeft er baat
bij de financiering? Wat zal er veranderen? Hoe zal
dat veranderen? Deze vragen kunnen niet alleen
met een volgsysteem worden beantwoord. De
Benadering

onderstaande tabel met verschillende methoden
laat zien wat er allemaal mogelijk is bij het volgen
van uitgaven.
Een voorafgaande voorwaarde voor het volgen
van uitgaven is de bereidheid van beleidsmakers
en de beschikbaarheid van deskundigen met een
grondige kennis van deze methode. Zie toolkit van
EIGE voor institutionele hervorming voor meer
informatie over dit laatste aspect.
Het volgen van uitgaven voor
gendergelijkheid
Internationale ervaringen laten zien dat er veel
verschillende benaderingen voor het volgen van
uitgaven bestaan. De belangrijkste benaderingen
zijn in de volgende tabel opgesomd:

Korte beschrijving

Financiële genderaudit van de Een financiële genderaudit analyseert uitgaven vanuit genderperspectief.
begroting
Deze vindt derhalve plaats nadat de begroting is uitgevoerd. Bij dit proces
wordt onderzocht hoe middelen zijn toegewezen en wat de daadwerkelijke
resultaten voor vrouwen en mannen, meisjes en jongens in al hun diversiteit
waren, afgezet tegen de geplande resultaten. Idealiter moet een dergelijke
audit worden uitgevoerd door een onafhankelijke en bevoegde autoriteit
(centrale begrotingsautoriteit of ander onafhankelijk orgaan).
Volgen van financiële toewijzin- • Tool 8
gen ter bevordering van vrouwenrechten en gendergelijkheid
Genderspecifieke analyse van Bij een genderspecifieke analyse van bestedingseffecten ligt de nadruk op de
bestedingseffecten
verdeling van de uitgaven tussen vrouwen en mannen, meisjes en jongens in
al hun diversiteit. Bij dit proces worden eerst de kosten per eenheid onderzocht
en wordt vervolgens berekend in welke mate van de betreffende dienst gebruik
wordt gemaakt door vrouwen, mannen, meisjes en/of jongens (desgewenst
kunnen er verdere kenmerken worden toegevoegd, afhankelijk van de noodzakelijke mate van uitsplitsing, zoals leeftijd, ras, etnische afkomst, godsdienst,
landelijke/stedelijke woonplaats enz.). Met deze analyse kan bijvoorbeeld
worden bepaald in welke mate en op welke wijze vrouwen en mannen hebben
geprofiteerd van uitgaven voor openbare voorzieningen, zoals OV-infrastructuur, gezondheidszorg en/of onderwijs.
Genderbewust evalueren

• Tool 10

Aanvullende informatie
Ga voor meer informatie over genderbewust
budgetteren naar:
• Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO) over genderbewust
budgetteren in de sectie “Budgeting and public
expenditures”
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• De toolkits van de Women’s Budget Group over
genderbewust budgetteren
• UN Women — Genderbewust budgetteren in
de praktijk: een trainingshandleiding
• De toepassing van genderbewust budgetteren
in Wenen
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