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GENDER MAINSTREAMING (GM) 
ALGEMEEN 



GM: wat? 

= strategie 
• sinds 1995 →  
• die internationaal wordt toegepast 
• die gelijkheid van vrouwen en mannen wil 

realiseren  en discriminatie bestrijdt 
• op alle terreinen met persoonsgebonden 

materies  
• die op elk moment in de beleidscyclus (analyse, 

voorbereiding,  uitvoering & controle, evaluatie) 
een genderperspectief integreert 



GM: waarom? 

Beter beleid 

• dat tegemoetkomt aan de effectieve noden 
van alle burgers: vrouwen en mannen, 
jongens en meisjes 

• dat de bestaande situatie analyseert  

• dat beleid ontwikkelt om ongelijkheden weg 
te werken  

• dat meer transparantie biedt 

 



GM: door wie? 

• transversaal karakter: elke 
overheidsadministratie houdt verplicht 
rekening met een genderdimensie 

• naast specifieke structuren voor 
gendergelijkheid 

 

 



GM: ja, indien 

• wettelijke basis (inclusief uitvoeringsbesluiten) 

• actieplannen 

• een politiek commitment voor 
gendergelijkheid vanop het hoogste niveau 

• methoden, tools & statistieken 

 



 
SITUATIE IN BELGIË 

 



GM: wetgeving 

• Federaal niveau: Wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de 
toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in 
september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de 
genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen (uitbreiding 
naar genderidentiteit en genderexpressie door de Wet van 22 mei 2014) 

• Vlaanderen: Gelijke kansendecreet 2008 (Open Coördinatie Methode) 
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ordonnantie van 29 maart 2012 

houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

• Wallonië: Décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des 
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de 
septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des 
politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de 
la Constitution 

• Franse Gemeenschap: Décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la 
dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté 
française 
 
 
 



GM: plannen 

• Federaal (2015): Federaal plan gender 
mainstreaming 2015-2019  

• BHG (2015): Integratie van de genderdimensie in 
de gewestelijke beleidslijnen Gewestelijk plan 
2015 -2019 

• Vlaanderen (2015): Doelstellingenkader Vlaams 
Horizontaal Gelijkekansenbeleid 2015-2019  

• Wallonië (2015): 1er Plan wallon de Gender 
Mainstreaming 

• FWB (2016): « Plan Égalité-Diversité » in de 
schoot van het Openbaar Ambt 
 
 
 
 
 



GM: commitment 

Aangestuurd door coördinatiegroep met 

• afgevaardigde van elke minister en/of 
staatssecretaris 

• ambtenaren van niveau A (of B) uit de 
verschillende administraties 

• voorzitterschap: 
– federaal: een lid van de directie van het Instituut voor 

de gelijkheid van vrouwen en mannen  

– regio’s: een vertegenwoordiger van de Minister of 
Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen 



GM: methoden & tools 

• gendertest 
– ex ante evaluatie 

– meet de impact van elk wetvoorstel of beleidsmaatregel 
op de respectieve situatie van vrouwen en mannen  

– moet leiden tot een 'genderreflex' (het systematisch 
rekening houden met de genderdimensie) bij de 
verantwoordelijken en dossierbeheerders 

• gender budgeting 

• handleidingen / vormingen / experts 

• naar geslacht uitgesplitste statistieken en 
genderindicatoren 

 



GM THROUGH OPEN DATA, 
OPEN DATA THROUGH GM 

 



GM: stand van zaken 

• voorwaarden voor succesvolle GM voldaan: 
wetgeving, actieplannen, commitment 

• transversale materie:  
– qua inhoud: alle beleidsdomeinen 

– qua betrokkenen: alle administraties en 
beleidspersonen 

• qua methode: nood aan naar gender 
uitgesplitste data en genderindicatoren in elke 
beleidsfase 

 
 



Open data: stand van zaken 

• wettelijke verplichting, actieplannen en 
commitment (open data-portalen) 

• transversale materie:  
– qua inhoud: alle  maatschappelijke domeinen 

– qua betrokkenen: 
• alle administraties en beleidspersonen 

• bedrijven 

• middenveldorganisaties  

• qua methode: mogelijk groot aanbod aan van 
naar geslacht uitgesplitste data 

 
 



GM & open data: win-win (1)? 

• “grondstof”: verplichting om 
genderstatistieken en 
genderindicatoren te ontwikkelen 

• gebruik en hergebruik van “gender 
data“: gebied in expansie 

• partijen betrokken bij GM-plannen = 
potentiële “advocates” voor open data 

 

 



GM & open data: win-win (2)? 

Garantie 

• terugvindbaarheid (zoekvensters, 
gecontroleerde trefwoorden, tags) 

• behoud van indexering 

• uniformiteit van indexering 

 



 

Bedankt!  
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