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Inhoud: 

Gender mainstreaming is een dimensie die dwars door het programmabeleid en de tenuitvoerlegging 
van alle Structuurfondsen loopt. De studie geeft aan in hoeverre met gender mainstreaming rekening is 
gehouden in de plannen van de Structuurfondsen voor 2000-2006, waarbij speciale aandacht is 
geschonken aan het Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds. Er worden zowel 
beleidsterreinen (en fases) belicht waarin vooruitgang is geboekt als beleidsterreinen (en fases) waarin 
de voortgang traag verloopt. Belangrijke bevindingen tonen dat bovenaan in het beleidsvormingsproces 
betere resultaten kunnen worden verkregen dan onderaan in de uitvoeringsfases. Over het geheel 
genomen is in de periode 2007-2013 veel gedaan om de nodige voorwaarden te scheppen voor 
succesvolle gender mainstreaming, maar er kan meer worden gedaan om de algemene en specifieke 
doelstellingen in praktische en doeltreffende maatregelen om te zetten. 
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Samenvatting 

Gender mainstreaming is een beleidsaanpak die het genderperspectief beoogt te integreren in alle 
beleidsterreinen en in alle stappen van het beleidsvormingsproces, vanaf de uitstippeling van 
beleid tot en met de tenuitvoerlegging, het toezicht en de evaluatie ervan. Het is gebaseerd op de 
erkenning dat vrouwen en mannen niet dezelfde middelen, behoeften en voorkeuren hebben en dat 
veel structuren, systemen en beleidsvormen niet genderneutraal zijn maar uitgaan van de ervaring 
van mannen bij wijze van norm. 

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen en het beginsel van gender mainstreaming worden 
uitdrukkelijk vermeld in de verordeningen betreffende de Structuurfondsen als dimensie die 
dwars door het programmabeleid en de tenuitvoerlegging loopt. 
 
Het bevorderen van gender mainstreaming is niet slechts een formeel vereiste. Het is belangrijk 
vanwege de duidelijke positieve correlatie tussen economische groei en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen. De richting van de causaliteit gaat hoofdzakelijk van economische groei naar 
gendergelijkheid omdat een hoger economisch peil gewoonlijk wordt gevolgd door meer 
onderwijs, democratie en meer gelijkheid van mannen en vrouwen. Er is echter ook een positief 
verband dat van grotere gendergelijkheid naar economische groei voert: grotere participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt vergroot het bruto nationaal product naarmate meer personele 
middelen bij het productieproces zijn betrokken. De opneming van vrouwen in de arbeidsmarkt en 
de beleidsvorming dragen tevens bij tot verhoging van de levenskwaliteit en tot toekomstige groei 
vanwege de gevolgen daarvan voor de opvoeding van kinderen.  

Daarom dient gender mainstreaming zowel uit het oogpunt van gelijkheid als doelmatigheid 
te worden bepleit. Discriminatie en segregatie leiden tot ondoelmatigheid. De voordelen voor 
de (plaatselijke) economie van het uitbannen van discriminatie ontstaan door de betere benutting 
van middelen die het concurrentievermogen van de (plaatselijke) economie kunnen vergroten. 
Wordt de economische rol van de individu bepaald door het geslacht in plaats van door verdienste 
of bekwaamheid dan is er sprake van ondoelmatigheid door onderbenutting van de vaardigheden 
van een bepaalde groep (vrouwen). Beleid om de segregatie van mannen en vrouwen in de 
maatschappij en economie te verminderen kan ook bijdragen tot het ontstaan van een 
beroepsbevolking met meerdere vaardigheden en kan de arbeidsorganisatie verbeteren. Een 
versterkte en egalitaire participatie van vrouwen in de economie kan ook de gezinsomstandigheden 
verbeteren als het gemeenschappelijk belang van vrouwen en kinderen wordt ondersteund door 
beleid dat de balans tussen arbeid en gezinsleven bevordert. 

Deze studie tracht aan te geven in hoeverre in de programmaperiode 2000-2006 van de 
Structuurfondsen rekening is gehouden met de dimensie van gender mainstreaming, speciaal waar 
het gaat om het Regionaal Ontwikkelingsfonds en het Cohesiefonds, teneinde te wijzen op 
beleidsterreinen waarop vorderingen zijn gemaakt en om beleidsterreinen te vinden waar de 
voortgang traag is verlopen. Vanuit dit perspectief worden nuttige lessen getrokken om in het 
nieuwe beleidsprogramma voor 2007-2013 het gender-aspect een grotere plaats te geven. 

Deze analyse bespreekt, vanuit het genderperspectief, in totaal 122 operationele programma's 
(OP’s) voor regio's van Doelstelling 1 en Doelstelling 2 in negen lidstaten (Oostenrijk, België, 
Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) alsmede 
beschikbaar secundair materiaal, zoals nationale en EU-evaluaties, documenten betreffende 
toezicht en planning, waardoor de analyse naar andere Europese landen kan worden uitgebreid. 
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Belangrijke bevindingen van de studie tonen dat betere resultaten worden verkregen 
bovenaan het beleidsvormingsproces (contextanalyse, omschrijving van de algehele 
strategie), in plaats van verderop in de fase van de tenuitvoerlegging (met inbreng van de 
relevante deskundigheid, representatieve organisaties, toezicht, evaluatie, enz.). Over het 
geheel genomen is in de periode 2007-2013 veel gedaan om de nodige voorwaarden te scheppen 
voor succesvolle gender mainstreaming, met name de erkenning van de legitimiteit van de gender-
mainstreamingstrategie. Het lijkt er echter niet op dat de vruchten al zijn geplukt. Er zou meer 
kunnen worden gedaan om de algemene en specifieke doelstellingen in praktische en doeltreffende 
maatregelen om te zetten.  

Maar uit belangrijke bevindingen blijkt ook dat de lidstaten in de Europese Unie (EU) bij de 
planning van de Structuurfondsen een verschillende mate van gendergevoeligheid aan de dag 
leggen en dat er een uiteenlopende benadering is van maatregelen op het gebied van het 
(gender-)beleid. Scandinavische en Angelsaksische landen lopen meestal meer voorop als het om 
mainstreaming van het genderaspect bij de beleidsvorming gaat, terwijl de landen op het vasteland 
en in Zuid-Europa het nog altijd voornamelijk moeten hebben van specifieke gendermaatregelen, 
ook al verklaren zij een tweeledig aanpak te volgen. Er zijn enkele innovatieve benaderingen, 
hulpmiddelen en methodes voor de gehele beleidscyclus ontwikkeld, maar het gebruik en de 
verspreiding ervan was beperkt vanwege de geringe bekendheid bij de (plaatselijke) beleidsmakers 
en overheden met het belang van gendergelijkheid voor de sociaal-economische groei. 

Specifieke bevindingen, die naar de diverse fases van de programmering voor 2000-2006 van de 
Structuurfondsen verwijzen, geven de volgende situatie te zien. 

• Gender mainstreaming in de contextdiagnose van de programmering van de 
Structuurfondsen. Regionale Operationele Programma's (ROP) houden in de contextanalyse 
ruimschoots rekening met het genderaspect door adequaat gebruik van genderspecifieke 
kwesties en indicatoren, met speciale aandacht voor de structuur en dynamiek van de 
arbeidsmarkt. Minder goed gefundeerd is het vermogen van de beleidsmakers om aspecten in 
verband met gender op te nemen in kwesties die niet 'rechtstreeks' verband houden met 
vrouwen, zoals de vervoersinfrastructuur en dienstverlening die geen verband houdt met de 
zorg voor kinderen en bejaarden, waarbij het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds 
(EFRO) en het Cohesiefonds sterk betrokken zijn.  

• Gender mainstreaming bij het omschrijven en uitstippelen van strategie. Alle OP’s 
bevatten de formele toezegging omtrent gender mainstreaming, maar slechts in enkele 
gevallen valt er een specifieke mainstreamingstrategie te ontdekken. Gender mainstreaming 
duikt meestal op in algemene doelstellingen omtrent gelijke kansen, en ook hier is het de 
arbeidsmarkt (en deels ook het maatschappelijk werk) die het meest vruchtbare terrein vormt 
voor de aanpak van genderdiscriminatie en –benadeling. 

• Gender mainstreaming in specifieke doelstellingen en formulering van maatregelen. De 
opzet van de specifieke maatregelen in het kader van de programmering toont nog duidelijker 
de twee verschillende benaderingen van het ‘gendervraagstuk’ in de EU landen. Enerzijds is 
er de aanpak van het gender mainstreamingbeginsel (Angelsaksische en noordelijke landen) 
en anderzijds de tweeledig aanpak die gender mainstreaming combineert met 
positieve/affirmatieve maatregelen (continentale en zuidelijke landen).  

Ondernemen en innovatie, strategische ontwikkelingskansen, duurzame gemeenschappen, 
ontwikkeling van het platteland blijken de terreinen te zijn die in de programma's van de 
Structuurfondsen de meeste aandacht van de beleidsmakers trokken als het ging om het 
opnemen van gender mainstreaming in de maatregelen. Wat de affirmatieve actie betreft, zijn 
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de maatregelen uitsluitend gericht op het scholings- en arbeidsmarktbeleid. 

• Gender mainstreaming en de toewijzing van middelen. Het beoordelen van de toewijzing 
van middelen in het kader van de Structuurfondsen is een aspect dat moeilijk vanuit het 
mainstreamingperspectief valt te bezien omdat het moeilijk is om een budget voor 
mainstreaming toe te wijzen (hoewel dit bij affirmatieve acties makkelijker ligt). Het 
ontwikkelen van specifieke hulpmiddelen, zoals genderbudgettering, die ook bij 
programmering in het kader van de Structuurfondsen moeten worden aangewend, verdienen 
brede steun als gemeenschappelijk kader voor het beoordelen van het bedrag aan financiële 
middelen dat in de programma’s voor gender mainstreaming wordt toegewezen. 

• Gender mainstreaming en (beoogde) procedures voor het selecteren van projecten. In de 
OP’s genoemde selectiecriteria voor het genderaspect tonen dat de Structuurfondsen op 
operationeel niveau minder gendergericht zijn. Alle OP’s hanteren gendercriteria voor de 
selectie van de projecten (b.v. gateway criteria, extra punten, samenhang met parallelle 
onderwerpen, expliciet vrouwelijk streefdoel enz.) maar hun operationele inhoud is veelal een 
zwakke benadering: er zouden veel meer specifieke criteria op maat moeten worden 
geformuleerd. 

• Gender mainstreaming en toezicht op en evaluatie van programma’s. Bij een algehele 
evaluatie getroosten de OP’s zich enerzijds veel moeite om genderindicatoren te ontwikkelen 
voor het toezicht en evaluatie van specifieke maatregelen, hoewel dit zich veelal beperkt tot 
het verkrijgen van naar gender uitgesplitste gegevens. Anderzijds lijkt onvoldoende te worden 
gekeken naar een alomvattend evaluatieprogramma vanuit het perspectief van gender 
mainstreaming (naast verwante methodes en hulpmiddelen). In dit verband staat de 
beschikbaarheid centraal van naar gender uitgesplitste gegevens en systemen voor toezicht 
met speciale gevoeligheid voor het genderaspect.  

• Gender mainstreaming en beherende organisaties. Meer algemeen zijn de beherende 
organisaties rekening gaan houden met de noodzaak om instanties in te schakelen die, op 
diverse niveaus, verantwoordelijk zijn voor gelijke kansen, evenals deskundigen op het gebied 
van het genderaspect. Deze betrokkenheid is nog steeds van formele aard en is veelal beperkt 
tot een raadgevende rol. 

De bovengenoemde vorderingen laten een zinvolle verbetering zien in de programmaperiode 
2000-2006 maar tonen ook dat de opneming van mainstreamingbeleid in de Structuurfondsen met 
de periode 2007-1013 in het vooruitzicht verder moet worden vervolmaakt en versterkt. 

Het voornaamste risico is dat alle elementen en kwesties die op enigerlei wijze met gender 
mainstreaming verband houden, worden gezien als een zuivere formaliteit waaraan moet worden 
voldaan en niet als een belangrijk hulpmiddel om Europa en zijn burgers (zowel mannen als 
vrouwen) te verbeteren.  

Een verder punt van zorg (dat ook wordt bevestigd door de weinige verwijzingen naar 
gendergelijkheid in de EFRO-verordeningen) is dat het genderperspectief alleen wordt gebruikt als 
het gaat om maatregelen ten behoeve van mensen en menselijk kapitaal (zoals die welke door het 
Europees Sociaal Fonds worden gefinancierd) en niet bij alle acties die steun van de 
Structuurfondsen moeten ontvangen. Dit laatstgenoemde punt zou de kracht van het idee van 
gender mainstreaming in alle vormen en fases van beleid wezenlijk kunnen aantasten en het 
isoleren van gender mainstreaming in de hand werken en zo verhinderen dat gender mainstreaming 
een significante uitwerking heeft als het om gendergelijkheid gaat. 
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Doel moet zijn te komen tot een ontwikkelingsproces dat een einde kan maken aan 
genderneutraliteit bij het omschrijven van maatregelen, en dat een strategie biedt die het systeem 
aanpakt en zich niet alleen op personen richt. Waarschijnlijk is er, net als bij de horizontale 
integratie van gelijke kansen in het beleid, behoefte aan specifieke maatregelen om vrouwen te 
helpen bepaalde vormen van ongelijkheid te overwinnen, en om op mensen gerichte maatregelen 
naar behoren met op infrastructuur gerichte maatregelen te integreren teneinde duidelijke en 
doelmatige resultaten te bereiken. 

Wil het zover komen dan vereist dit een specifieke politieke gezindheid en een sterke bewustzijn 
van het belang van gendergelijkheid voor sociaal-economische groei binnen de politieke en 
bestuurscultuur, alsmede een verbeterde mogelijkheden om deze kwesties concreet aan te pakken 
en de plaatselijke spelers erbij te betrekken. Meer aandacht voor het verband tussen gender 
mainstreaming en sociaal-economische groei kan het uitgangspunt zijn om niet langer strategieën 
op te zetten waarbij vrouwen slechts de "passieve" begunstigden van de maatregel zijn. 

Om dit doel te bereiken moet de aandacht zich op twee hoofdpunten richten. 

Enerzijds moeten enkele moeilijkheden worden aangepakt die in de programmering 2000-2006 
gender mainstreaming hebben gekenmerkt zoals de nog altijd heersende verwarring over de 
feitelijke betekenis van gender mainstreaming, die al te vaak wordt opgevat als louter het 
bevorderen van positieve maatregelen, het gebrek aan adequate instrumenten en voor dit doel 
bestemde (personele en financiële) middelen voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van gender 
mainstreaming, alsmede de operationele moeilijkheid om gender mainstreaming in praktijk te 
brengen bij ontwikkelingsbeleid dat niet rechtstreeks op mensen is gericht. 

Anderzijds wijzen de lessen die uit de programmaperiode 2000-2006 kunnen worden getrokken 
alsmede de voorstellen voor de verdere ondersteuning van gender mainstreaming op de volgende 
punten die prioriteit moeten krijgen. 

• Het opzetten van goed bestuur als het gaat om gelijke kansen. Willen de doelstellingen van 
gelijke kansen een integraal onderdeel van het groei- en ontwikkelingsbeleid worden, dan is 
doeltreffend 'goed bestuur inzake gelijkheid' een allereerste voorwaarde. 

• Verbeterde vaardigheden qua beheer en tenuitvoerlegging. Passende procedures voor het 
internaliseren van het gender mainstreamingperspectief in de selectiecriteria; methoden voor 
tenuitvoerlegging en indicatorsystemen; teams voor technische bijstand ter ondersteuning van 
gender mainstreaming bij de uitvoering van projectmaatregelen; de deskundigheid inzake 
gelijke kansen bij het programma-/projectbeheer moet worden vergroot omdat dit zorgt voor de 
algehele kwaliteit van de resultaten van de programma's. 

• Verbeterde instrumenten voor toezicht en evaluatie. De omschrijving en verspreiding van 
richtsnoeren, criteria, methoden en technieken in Europees en nationaal/locaal verband om de in 
2000-2006 gebruikte instrumenten en indicatoren verder te ontwikkelen, is een prioriteit van 
cruciaal belang. 

• Ondersteuning van institutioneel leren door middel van samenwerking en uitwisseling van 
goede praktijken als een beslissend hulpmiddel om institutioneel leren tussen en in lidstaten te 
bevorderen met expliciete verwijzing naar genderprogrammering en tenuitvoerlegging van 
projecten. 

• Verbetering van communicatiestrategieën om het bewustzijn bij alle belangrijke spelers te 
vergroten en om genderkwesties en programmaresultaten, waaronder de sociaal-economische 
rol van vrouwen, te benadrukken. 
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