GENDERMAINSTREAMING

Heb je nog vragen of wens je je
te laten adviseren over gendermainstreaming?

ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW
Gasthuisstraat 31 (5e verdieping)
B-1000 Brussel
T. +32 (0)2 546 22 11
F. +32 (0)2 546 22 40
onthaalesf@esf.vlaanderen.be
www.esf-agentschap.be

Binnen het ESF-Agentschap staan
medewerkers tot je dienst. Zij vertellen
je graag hoe je de genderdimensie
opneemt binnen jouw project.
Het ESF-Agentschap heeft hiervoor een
groot aantal praktische instrumenten
laten ontwikkelen. In combinatie met het
enthousiasme en de kennis van onze
medewerkers, leveren ze ongetwijfeld
resultaten af.
Steeds meer organisaties en bedrijven
ondervinden dagelijks de toegevoegde
waarde van een betere genderbalans.
Klaar om ook slagvaardiger te worden
door het inzetten van de talenten van
vrouwen én mannen?
Voor meer informatie

Contacteer Annemie Roets,
Opdrachthouder Gelijke Kansen,
op het nummer +32 (0)2 546 22 35
of stuur een e-mail naar
annemie.roets@esf.vlaanderen.be.

ESF investeert in jouw toekomst
Het Europees Sociaal Fonds stimuleert en ondersteunt initiatieven voor
een vernieuwend werkgelegenheidsbeleid in Vlaanderen. Op die manier investeren
Europa en Vlaanderen in meer arbeidskansen en in meer en betere (loop)banen.

www.commotie.be

Laat je bijstaan door
het ESF-Agentschap

Genderbalans
is goed
voor elke
organisatie

Met de term ‘gender’
bedoelen we de
verschillen tussen
mannen en vrouwen
die niet aangeboren
zijn maar sociaal
geconstrueerd zijn
en verschillen van
cultuur tot cultuur.

Bedrijven en organisaties die een beleid voeren van gendergelijkheid en genderbalans ondervinden dat dit beleid een
positief effect heeft op het aantrekken en behouden van
talent, dat het werk efficiënter wordt uitgevoerd (gemengde
teams presteren beter!), dat het innovatief vermogen toeneemt,
dat er een grotere kennis ontstaat van de markt en van de
klanten … Deze positieve effecten worden bevestigd door
onderzoekers, die vastgesteld hebben dat gendergelijkheid
ook een positieve invloed uitoefent op het financieel resultaat.

Gendergelijkheid
en genderbalans
betekenen het streven
naar ‘evenredige
vertegenwoordiging
van mannen en
vrouwen in alle
niveaus en afdelingen
van een organisatie/
bedrijf ’.

Het ESF stelt vast dat er, ondanks deze voordelen, toch
onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de toegevoegde
waarde die het samenwerken van mannen en vrouwen kan
brengen. Genderstereo-typering (bijvoorbeeld vrouwen in
vrouwenberoepen, mannen in mannenberoepen: de manager
en zijn secretaresse of de mannelijke arts en de verpleegster),
het glazen plafond (of het labyrint) voor vrouwen, de dubbele
belasting van vrouwen (combinatie werk en gezin) en een
gebrek aan roldoorbrekende voorbeelden zorgen ervoor dat
gendergelijkheid verre van bereikt is.
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Gendermainstreaming
en het ESF

Gendermainstreaming:
‘horizontaal’ doorheen
elk ESF-project

Het integreren
van gendergelijkheid in
het dagelijks
beleid

Gendermainstreaming is nog zo’n moeilijke term.
De Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS)
van de Raad van Europa definieerde het als volgt:
‘Gendermainstreaming bestaat uit het (re)organiseren,
verbeteren, ontwikkelen en evalueren van beleidsprocessen op zo’n manier dat het perspectief van
gendergelijkheid wordt geïntegreerd in alle beleidsdomeinen en op alle beleidsniveaus door de actoren
die normaal dat beleid maken.’
Kort samengevat betekent gendermainstreaming dus
‘het integreren van gendergelijkheid in het dagelijks
beleid’. Bij elke beslissing moet worden nagegaan
of de beslissing of maatregel rekening houdt met de
verschillen tussen mannen en vrouwen of met het
effect ervan op mannen en vrouwen.
Het ESF, als structuurfonds binnen de Europese Unie,
heeft een grote rol te spelen inzake gendermainstreaming. Binnen het Vlaamse ESF-programma is
gender een ‘horizontaal criterium’. Dit betekent in de
praktijk dat elke organisatie die een projectvoorstel
indient, moet toelichten op welke manier rekening
is gehouden met genderaspecten. Het ESF-Agentschap zal bij de beoordeling van elk project een
gendertoets uitvoeren.

Waar moet je dan
als promotor op letten
bij het indienen van
een projectaanvraag?

Gendermainstreaming
heeft
betrekking
op je hele
organisatie

Een genderbewust beleid vertrekt van een doelstelling met
betrekking tot gender. Wat wil je bereiken, rekening houdend
met jouw missie en visie en met de activiteit en de sector
waarin je actief bent?
Op basis van een vergelijkende analyse van de situatie van
vrouwen en mannen breng je mogelijke onevenwichten binnen
je organisatie in kaart. Vervolgens vraag je jezelf kritisch af
welke maatregelen gewenst zijn om deze onevenwichten
weg te werken. Je geeft concreet aan wat dit betekent voor
jouw ESF-project, dat door en binnen je organisatie wordt
uitgevoerd. In welke mate kan je project bijdragen tot het
realiseren van een betere genderbalans in je organisatie?
Wat betekent je project concreet voor de vrouwen en mannen
in jouw organisatie?
Gendermainstreaming gaat over een ‘horizontale’ aanpak,
wat betekent dat het betrekking heeft op je hele organisatie,
terwijl in je project maar een onderdeel van de organisatie of
slechts enkele personeelsleden betrokken zijn. Toch is het
belangrijk en nuttig te werken aan gendermainstreaming bij
het opmaken van een project.
Een opleidingsproject kan immers invloed uitoefenen op je
aantrekkelijkheid als werkgever naar vrouwen/mannen toe.
Een project om je organisatie te stroomlijnen en efficiënter
te laten werken is gebaat bij een evenwichtige man/vrouw
samenstelling van je teams. Een actie die rekening houdt
met de specifieke noden en verlangens van de mannelijke
respectievelijk vrouwelijke werknemers zal veel meer kansen
op slagen hebben dan een ‘algemene’ actie.

