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even voorstellen… 

◆ Zeno Nols

◆ Centrum Ethiek in de Sport 
(ICES)

• SGG, matchfixing, ethisch 
lokaal sportbeleid, …

◆ gender en seksuele diversiteit

• analyse + plan van aanpak 
(brochure)

◆ Hilde Caers

◆ Sport Vlaanderen

• Kennis- en InformatieCentrum
(KICS)

• coördinator voor Vlaanderen 
van het Europese ALL IN 
project



doelstelling sessie

1) kennismaking met ‘gender’ en ‘seksuele diversiteit’

2) een blik op sport

3) aan de slag! – naar een plan van aanpak

→ interactie, uitwisseling en dialoog



kennismaking





gender

• gender > sociaal-culturele dimensie = normen, opvattingen en 
verwachtingen over geslacht, mannelijkheid en vrouwelijkheid > 
binaire denken domineert

wat is jullie beeld van een ‘echte vent’?



gender
Dwayne “The Rock” 

Johnson & Jason Statham
(Hobbs & Shaw)

Heywood
“Woody” Allen

Donald Trump &
Harvey Weinstein



mannelijkheid / masculiniteit

“Veel mannen vertelden dat ze 

nooit geleerd hebben om over 

gevoelens te praten. Dat ze nooit 

verdrietig mochten zijn. Dat ze 

altijd stoer, sterk en macho 

moesten zijn. Terwijl zij natuurlijk 

ook wel eens behoefte hadden om 

uit te huilen … en dat mannen dit 

ervaren als een belemmering in hun 

leven.” (Katrien Vanderheyden)

wat is jullie beeld van een ‘echte 

vrouw’?

“Gelukkig is er een groeiende 

groep mannen die zelf van hun 

voetstuk afstappen, en die 

zeggen meer gewonnen dan 

verloren te hebben. Ze hebben 

gewonnen aan intimiteit en 

emotionaliteit. Hun relaties … zijn 

veel beter geworden.” (KV)



gender



gender

• gender > sociaal-culturele dimensie = normen, opvattingen en 
verwachtingen over geslacht, mannelijkheid en vrouwelijkheid > 
binaire denken domineert 

• genderrollen: verwachtingen t.a.v. mannen en vrouwen

• bv. ‘sterk’ versus ‘zorgzaam’ → ‘normaal’ / ‘niet normaal’ → waarderen

• > maatschappelijke ordening, sociale hiërarchie en ongelijkheid

• bv. werkende man vs. huisvrouw, sportende (hetero) man vs. sportende 
(holebi/trans/intersekse) vrouw

• >> macht en vrijheid (intersectionaliteit)



genderidentiteit

• gender > individuele dimensie, die interageert met sociaal-
culturele dimensie

• genderidentiteit = het innerlijke gevoel dat mensen ervaren

• mannelijk of vrouwelijk, beide of geen van beide (non-binair), 
queerness, enzovoort

• genderidentiteit hoeft niet samen te vallen met geslacht (bv. lichaam 
van een vrouw, maar zich meer man voelen); hoeft niet vast te liggen; 
kan veranderen doorheen de tijd

• genderexpressie = stem, haar, kledij, gestiek, … 



genderidentiteit



genderidentiteit

• trans(gender) personen = zich niet (helemaal) thuis voelen in de 
gender- en geslachtsrol / identiteit die bij de geboorte werd 
toegewezen (mannelijk of vrouwelijk > binair)

• 0,46% van de bevolking of ±1 op 217 Vlamingen (transgenderinfo.be, 
2019)

• geen synoniem voor geslachtsbevestigende behandeling of 
operaties

• geen synoniem voor intersekse personen

• Transwet 2017 > wordt geoptimaliseerd… (M/V → M/V/X + hoeveel)



intersekse personen

• intersekse of intersexy personen = in mindere of meerdere 
mate kenmerken van beide geslachten

• geslacht > lichamelijke aspecten 

• chromosomenhuishouding, (sekse)hormonen, en in- en uitwendige 
geslachtskenmerken

• geen medisch operaties nodig > maken deel uit van brede 
geslachtskenmerkenspectrum (M/V/I)

• 1,7% van de bevolking of 1 op 60 Vlamingen (transgenderinfo.be, 2019; 
çavaria, 2019)

• Vereniging voor Intersekse Personen: 
https://www.interseksevlaanderen.be/

• IDEMinfo: https://www.ideminfo.be/

https://www.interseksevlaanderen.be/
https://www.ideminfo.be/


intersexy persoon



seksuele diversiteit

• seksuele oriëntatie (of identiteit) = verwijst naar de seksuele 
(opwinding) en romantische aantrekking (verliefdheid)

• heteronormativiteit = de dominante maatschappelijke 
veronderstelling of norm dat iedereen heteroseksueel is en 
voldoet aan de bijhorende (gender) afspraken en verwachtingen

al deze aspecten (biologisch geslacht, gender, genderrol, 
genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie) 
hangen nauw met elkaar samen maar zijn niet hetzelfde > 
conceptuele hygiëne > wees leergierig!



een blik op sport
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uitdagingen? (ICES 2019)

‘gendering’, 
stereotypen 
en seksisme



seksisme in de sport



uitdagingen? (ICES 2019)

‘gendering’, 
stereotypen 
en seksisme

participatie in 
sportactiviteiten



sportparticipatie



uitdagingen? (ICES 2019)

‘gendering’, 
stereotypen 
en seksisme

leiderschap en 
besluitvorming

participatie in 
sportactiviteiten



leiderschap en besluitvorming



uitdagingen? (ICES 2019)

communicatie 
en media

op gender 
gebaseerd 

geweld en SGG

vertegenwoordiging 
in coaching en 

scheidsrechteren / 
officials

‘gendering’, 
stereotypen 
en seksisme

leiderschap en 
besluitvorming

participatie in 
sportactiviteiten

→ TOOLKIT SGG
→ voicesinsport.be



communicatie en media



bv. hockey



uitdagingen? (ICES 2019)

inclusie trans 
en intersekse 

personen

communicatie 
en media

op gender 
gebaseerd 

geweld en SGG

vertegenwoordiging 
in coaching en 

scheidsrechteren / 
officials

holebi-inclusie

‘gendering’, 
stereotypen 
en seksisme

leiderschap en 
besluitvorming

participatie in 
sportactiviteiten



LGBTQIA+ inclusie



uitdagingen? (ICES 2019)

inclusie trans 
en intersekse 

personen

communicatie 
en media

op gender 
gebaseerd 

geweld en SGG

vertegenwoordiging 
in coaching en 

scheidsrechteren / 
officials

sport governance 
t.a.v. gender en 

seksuele identiteit

holebi-inclusie

‘gendering’, 
stereotypen 
en seksisme

leiderschaps-
posities en 

besluitvormingparticipatie in 
sportactiviteiten

missie, visie, 
WAARDEN!, 

beleid

marketing, 
promotie en 

communicatie

budget en 
allocatie HRM (bv. 

contract, 
verloning, 

VORMING!)



marketing en promotie



uitdagingen? (ICES 2019)

inclusie trans 
en intersekse 

personen

communicatie 
en media

op gender 
gebaseerd 

geweld en SGG

vertegenwoordiging 
in coaching en 

scheidsrechteren / 
officials

sport governance 
t.a.v. gender en 

seksuele identiteit

holebi-inclusie

‘gendering’, 
stereotypen 
en seksisme

leiderschaps-
posities en 

besluitvormingparticipatie in 
sportactiviteiten

missie, visie, 
WAARDEN!, 

beleid

organisatie van 
sport / events

marketing, 
promotie en 

communicatie

budget en 
allocatie HRM (bv. 

contract, 
verloning, 

VORMING!)

monitoring, 
evaluatie en 
onderzoek

faciliteiten en 
infrastructuur

→ PROJECT in 2021-2023?



over aandacht en weerstand

“Verschillende auteurs suggereren dat een verhoogde focus op de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen niet noodzakelijkerwijs leidt 

tot politieke prioriteit of het gebruik van actieve maatregelen om 
substantiële verandering tot stand te brengen.”

“Verschillende vormen van weerstand tegen verhoogde 
genderdiversiteit in de besluitvorming van sportorganisaties zijn 
voortdurend in het spel. Deze houden verschillende uitingen van 

onwetendheid, verwaarlozing en actief protest in” 

(Hovden, Knoppers & Elling, 2018: 220; ICES, 2019)



aan de slag!
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naar een plan van aanpak

• > ICES-plan van aanpak

• per vijf of zes

1) denkoefening

2) voorbereiding

3) implementatie

4) monitoring en evaluatie



naar een plan van aanpak

Europees project

ALL IN: Towards Gender Balance          
in Sport 

> toolkit met 11 factsheets

3 ‘warm-ups’ ...

1. facts and figures

2. waarom genderongelijkheid in de 
sport aanpakken?

3. definities en theorie



enkele cijfers  - facts and figures





Vrouw/man verhouding in de 
Vlaamse sportclubs 
(weergegeven in het thema ‘Sportparticipatie’)

♀|♂ in de sport

www.sport.vlaanderen/kennisplatform/sportparticipatie







Vrouw/man verhouding sporters

Vrouw/man verhouding trainers

45% 50%
59%

70%
79% 81% 84% 83% 84% 83% 79%

55% 50%
41%

30%
21% 19% 16% 17% 16% 17% 21%

20 jaar en
jonger

21-25 jaar 26-30 jaar 31-35 jaar 36-40 jaar 41-45 jaar 46-50 jaar 51-55 jaar 56-60 jaar 61-64 jaar 66 jaar en
ouder

Vrouw

Man

52% 58% 60% 63% 66% 64% 62% 58%

48% 42% 40% 37% 34% 36% 38% 42%

7 jaar en jonger 8-11 jaar 12-15 jaar 16-18 jaar 19-25 jaar 26-45 jaar 46-54 jaar 55 jaar en ouder

Vrouw

Man



Evolutie bij vrouwelijke sporters 2014-2018 in top 10 van meest aantal 
vrouwelijke sporters in 2018



Top 10 hoogtse/kleinste aandeel vrouwelijke sporters in 
Vlaamse sportclubs (2018)





DATA COLLECTION
in 18 European countries

Respondents:

✓ the Olympic sports 
federations

✓ the national Olympic 
committees

✓ The ministries/ gov dpt
responsible for sport

527 COMPLETED 
QUESTIONNAIRES

Country
Number of 

respondents

Number of 

organizations 

that received 

the questionn

Response

rate (%)

Lithuania 36 36 100
Georgia 34 34 100
France 33 33 100
Albania 24 24 100
Croatia 37 37 100

Belgium (via Sport 

Vlaanderen)
34 35 97

Belgium (via Adeps) 30 31 97

Netherlands 29 30 97
Portugal 30 31 97

Azerbaijan 27 28 96
Czech Republic 39 43 91

Finland 31 34 91
Israel 29 32 91
Spain 29 32 91

Austria 30 37 81
Serbia 24 40 60

Denmark 19 34 56
Bulgaria 10 29 35

Montenegro 2 16 13
Total 527 616 86
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DATAVERZAMELING

➢Vragen over zes thema’s

1. leidinggevende functies

2. coaching

3. participatie

4. media/communicatie

5. Beleid en programma’s gericht 
op gendergelijkheid

6. Voorkomen van 
gendergerelateerd geweld
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RESULTATEN

Voorgesteld op 10 september 2019

https://pjp-eu.coe.int/en/web/gender-equality-in-sport

ANALYTICAL REPORT COUNTRY LEAFLET (soon)

Google « ALL IN COE »

https://pjp-eu.coe.int/en/web/gender-equality-in-sport
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RESULTATEN DATACOLLECTIE

DASHBOARDS ‘How gender equality is adressed in Europe’



RESULTATEN
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Percentage of women in decision-making positions in 
the national governing bodies of Olympic sport 
federations

Female
presidents

% N Tot
Total Olympic sport federations in                                    
18 participating countries

8% 38 492

Total Belgium 7% 4 61
Total Olympic federations via Sport Vlaanderen 
(30+2)

3% 1 32

Total Olympic federations via Adeps (28+1) 10% 3 29

Percentage of women in decision-
making positions in the national 
governing bodies of Olympic sport 
federations

Female
vice-presidents

Female
board members

Assembly 
members

Executive
heads

% N % N % N % N

Total Olympic sport federations in 18 
participating countries

18% 172 22% 1 139 36% 44 762 23% 111

Total Belgium 26% 16 23% 139 26% 635 26% 16
Total Olympic federations via Sport 
Vlaanderen (30+2)

20% 5 16% 45 18% 166 31% 10

Total Olympic federations via Adeps
(28+1)

30% 11 29% 94 30% 469 21% 6

Gendergelijkheid in leidinggevende functies
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Gendergelijkheid in leidinggevende functies



Gendergelijkheid in coaching
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Gendergelijkheid in coaching
Percentage of female elite level 
coaches employed by 
federations

% N Tot

Total Olympic sport federations in 18 
participating countries

22% 862 3 957

Total Belgium 22% 74 343

Total Olympic federations via Sport 
Vlaanderen (30+2)

20% 44 222

Total Olympic federations via Adeps
(28+1) 25% 30 121
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Gendergelijkheid in coaching



55

Gendergelijkheid en participatie

Percentage of female members of the 
Olympic sport federations

% N Tot

Total Olympic sport federations in 18 
participating countries

31% 5 187 203 16 984 876

Total Belgium
30% 391 201 1 325 005

Total Flemish Olympic sport 
federations

30% 254 282 837 772

Total Walloon Olympic sport 
federations

28% 136 919 487 233
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Gendergelijkheid in media/communicatie
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Voorkomen van gendergerelateerd geweld

Total Olympic 
sport 
federations 
in 18 
participating 
countries

Total 
Belgium

Total Olympic 
federations 
via Sport 
Vlaanderen 
(30+2)

Total Olympic 
federations via 
Adeps (28+1)

Having a policy/action plan to prevent and 
combat gender-based violence in sport

25% 23% 38% 7%



Beleid en programma’s gericht op gendergelijkheid
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Beleid en programma’s gericht op gendergelijkheid

% of National Olympic sport federation(s) having 
developed actions/specific tools

Total Olympic 
sport federations 
in 18 participating 

countries

Total 
Belgium

Total Flemish 
Olympic sport 

federations

Total Walloon 
Olympic sport 

federations

to improve gender equality in leadership 51% 43% 38% 48%
to recruit or increase the number of female 
coaches

38% 18% 19% 17%

to increase the number of girls and women active 
in sport and/or in physical activity

58% 39% 38% 41%

Sport federations with a specific written 
policy(ies)/action plan(s) for advancing towards 
gender equality in sport 

23% 13% 9% 17%



60

https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/all-in/

https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/all-in/




naar een plan van aanpak

ALL-IN: Towards Gender 
Balance in Sport 

> toolkit met 11 factsheets

1. facts and figures

➢Website Sport Vlaanderen

➢Website ALL IN COE

2. waarom genderongelijkheid 
in de sport aanpakken?

3. definities en theorie



naar een plan van aanpak

… en 8 workouts

4. een actieplan opstellen

5. human resources en 
leiderschap

6. genderbudgettering, 
genderbewuste 
subsidiëring

7. communicatie



naar een plan van aanpak

8. verschillende motivaties 
om te sporten

9. aandacht in opleiding van 
trainers

10. sportevenementen

11. sportinfrastructuur



naar een plan van aanpak

• > ICES-plan van aanpak

• per vijf of zes

1) denkoefening

2) voorbereiding

3) implementatie

4) monitoring en evaluatie



2) voorbereiding (figuur ICES 2019)

inclusie trans 
en intersekse 

personen

communicatie 
en media

op gender 
gebaseerd 

geweld en SGG

vertegenwoordiging 
in coaching en 

scheidsrechteren / 
officials

sport governance 
t.a.v. gender en 

seksuele identiteit

holebi-inclusie

‘gendering’, 
stereotypen 
en seksisme

leiderschaps-
posities en 

besluitvormingparticipatie in 
sportactiviteiten

missie, visie, 
WAARDEN!, 

beleid

organisatie van 
sport / events

marketing, 
promotie en 

communicatie

budget en 
allocatie HRM (bv. 

contract, 
verloning, 

VORMING!)

monitoring, 
evaluatie en 
onderzoek

faciliteiten en 
infrastructuur



veranderingstheorie
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