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Onderzoeksopzet en –doelstellingen
01 Onderzoeksopzet : een lerende bevraging
Onderzoeksdoelstelling
Deze opdracht focust op de aanwezigheid van vrouwen en het evenwicht vrouw/man aan
het ‘sportstuur’ in Vlaamse gesubsidieerde sportfederaties. Concreet gaat het over
bestuurders, leidinggevenden en trainers actief binnen de werking van de
sportfederaties; en omtrent officials.
De bedoeling van deze bevraging is:
–

het in kaart brengen van ontbrekende cijfergegevens,

–

inzicht krijgen in lopende of overwogen beleidsinitiatieven,

–

inzicht krijgen in motivatie en ervaren hindernissen,

–

motiverend aanzetten tot denken.

Onderzoeksaanpak
De bevraging werd opgesteld door IDEA Consult in samenspraak met RoSa en ICES. Voor
het opstellen van de bevraging werd ook een interne workshop georganiseerd met Sport
Vlaanderen om de thema’s en aanpak van de bevraging vast te leggen. Deze workshop
gaf ook invulling aan het lerend perspectief in functie van beleidsontwikkeling door Sport
Vlaanderen.

De opmaak van de bevraging gebeurde namelijk vanuit een lerend perspectief. Naast een
inventaris van lopende of geplande beleidsinitiatieven of acties binnen sportfederaties of
feitelijke informatie, vragen we ook naar mogelijke hindernissen of versnellers voor
bepaalde initiatieven of acties. We willen ook al vragend aanzetten tot leren of overwegen
van nieuwe inzichten. Bijzondere aandacht gaat ook naar de eigenheid van een
sportfederatie als ledenorganisatie.
De bevraging bestond enerzijds uit een online formulier opgemaakt in Checkmarket en
anderzijds een Excel-bestand waarin een 10-tal cijfers werden opgevraagd (aantal
bestuurders, trainers, leidinggevenden, officials, …) en waar gevraagd werd de
samenstelling van het bestuursorgaan te bekijken of basis van cijfers van Sport
Vlaanderen op 05.01.22.

Op deze bevraging volgt nog een analyse en begeleiding van enkele sportfederaties.

De online bevraging werd gevraagd om in te vullen via een overleg met minstens een
bestuurder, een leidinggevende en een extra medewerker (of vrijwilliger). Alle vragen
waren verplicht in te vullen (behalve ruimte voor toelichting en tenzij anders vermeld).
Timing en respons
De bevraging werd op dinsdag 18 januari 2022 via een persoonlijke gemaild ter attentie
van de voorzitter, de algemeen coördinator en het secretariaat van de 52 erkende en
gesubsidieerde sportfederaties. 28 januari ontvingen alle niet-respondenten nog een
herinnering via e-mail. En begin februari werden niet-respondenten door de onderzoekers
en Sport Vlaanderen via e-mail of een telefoontje nog eens gecontacteerd. Woensdag 9
februari werd de bevraging afgesloten.
30 sportfederaties vulden de online bevraging volledig in. 9 anderen startten de
bevraging maar gingen niet verder. Van de 30 die de online bevraging invulden,
bezorgden ook 18 de ingevulde Excel-tabel met cijfers. 2 sportfederaties bezorgden de
ingevulde Excel-tabel, maar vulden niet de online bevraging in.
De online bevraging werd ingevuld door 3 multisportfederaties en 27 unisportfederaties,
hieronder 8 ploegsporten, 18 individuele sporten en Parantee-Psylos. De cijfers werden
aangeleverd door 3 multisportfederaties en 17 unisportfederaties, waaronder 6
ploegsporten, 10 individuele en Parantee-Psylos.
27 van de respondenten van de online bevraging vulden deze in in overleg met minstens
1 bestuurder en 22 (70%) deden dit met 3 of meer personen (waarvan minstens 1
bestuurder) .
10 online bevragingen (30%) werden enkel door 1 of meer mannen ingevuld, 8 door een
vrouwelijke leidinggevende en minstens 1 mannelijke bestuurder, 5 door een mannelijke
leidinggevende en minstens 1 vrouwelijke bestuurder; en 4 door een mannelijke
bestuurder en leidinggevende en een of meer vrouwelijke medewerkers. 3 online
bevragingen werden door een volledig vrouwelijk trio (bestuurder, leidinggevende en
medewerker) ingevuld.
Niet respondenten gaven voornamelijk tijdsgebrek en een verwijzing naar veel andere
bevragingen of onderzoeken aan als hoofdredenen om niet deel te nemen.

Meer vrouwen aan het sportstuur in sportfederaties

30 gesubsidieerde
sportfederaties namen deel
aan de bevraging
70% vulde de bevraging in
in dialoog met minstens 3
personen, waaronder een
leidinggevende en minstens 1
bestuurder

30% antwoordde via een of
enkel meerdere man(nen)
Tijdsgebrek en veel andere
bevragingen waren
hoofdredenen van nietrespondenten
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Bestaande factsheet Sport Vlaanderen en gegevens van sportfederaties
01 Onderzoeksopzet: een lerende bevraging
Sport Vlaanderen beschikt op basis van de jaarlijkse verplichte
ledenaangifte van de gesubsidieerde en louter erkende sportfederaties
over uitgebreide data over sporters, trainers, clubbestuurders, sportclubs
en sportfederaties.
Je vindt deze data terug via www.sport.vlaanderen/kennisplatform .
Een van de dashboards op het kennisplatform belicht specifiek de vrouwman verdeling van sporters, trainers en clubbestuurders aangesloten bij
sportclubs.

Op deze pagina geven we ook een overzicht van de voornaamste cijfers over
bestuurders en leidinggevenden in de 52 gesubsidieerde sportfederaties.
Deze cijfers zijn afkomstig van het E-loket voor de sportfederaties bij de
afdeling Subsidiëring van Sport Vlaanderen op 05.01.22 (tenzij anders
vermeld).
Bestuurders gesubsidieerde sportfederaties
▪

Raadpleeg deze dashboards (Online – Power BI)

Er zijn 470 bestuurders in de 52 gesubsidieerde sportfederaties,
waarvan 391 mannen en 79 vrouwen, wat dus een percentage van 17%
vrouwelijke bestuurders geeft.

▪

17% of 9 van de 52 gesubsidieerde sportfederaties hebben minstens
30% vrouwelijke bestuurders.

Raadpleeg deze digitale publicatie, versie 9 juli 2021 (PDF)

▪

Over de vrouw-man verdeling in de georganiseerde sport in Vlaanderen
werd in november 2021 een uitgebreide factsheet gepubliceerd.

2 van de 52 gesubsidieerde sportfederaties hebben een vrouw als
voorzitter; en 5 hebben een vrouwelijke ondervoorzitter.

CEO of Algemeen Verantwoordelijke sportfederaties

Raadpleeg deze factsheet (PDF)

▪

Data per sportfederatie zijn gebundeld in de Sportatlas 2014-2020

Vrouw-man verhouding in sportclubs

In oktober 2021 was bij 33% van gesubsidieerde sportfederaties (bij 17
van de toen 51 gesubsidieerde sportfederaties) een vrouw algemeen
verantwoordelijke of CEO van de sportfederatie.

De factsheet toont aan dat vrouwen 41% van de leden uitmaken in
sportclubs in Vlaanderen. Anders is het wanneer we naar de
bestuursfuncties kijken. In de sportclubs bedraagt het aandeel vrouwen in
bestuursfuncties 26%. Het aandeel vrouwelijke trainers in sportclubs
bedraagt 33%.
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17 % van gesubsidieerde
sportfederaties hebben minstens
30% vrouwelijke bestuurders

Bij 2 van de gesubsidieerde
sportfederaties is er een vrouw
als voorzitter
33 % van de gesubsidieerde
sportfederaties heeft een vrouw
als algemeen verantwoordelijke
of CEO
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Belangrijkheid beleid Vlaamse overheid omtrent vrouwen en sportfederaties
02 Beleid & Algemene werking
Beleid en initiatieven van de Vlaamse Overheid belangrijk?

Wat bepaalt het belangrijk of niet belangrijk zijn?

80 % van de sportfederaties geven aan beleid en initiatieven vanuit de Vlaamse overheid omtrent vrouwen in
sportfederaties als belangrijk te zien:

Niet belangrijk

▪

33% vindt het eerder belangrijk

▪

47% vindt het belangrijk tot zeer belangrijk

▪

13 % antwoordde neutraal

6 van 10 van de volledig mannelijke respondenten gaven aan het belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. De 3
volledig vrouwelijke respondenten gaven eerder niet belangrijk, neutraal en eerder belangrijk als antwoord. 4
van 6 federaties met meer dan 30% vrouwen als bestuurders gaven aan het eerder belangrijk te vinden.
Van de 6 neutraal of niet tot eerder niet belangrijke antwoordenden respondenten was er 1 volledig
mannelijke respondent, 3 mixed M/V en 2 volledig vrouwelijke respondenten.

Niet belangrijk
Eerder niet belangrijk
Total 3,33%
3,33% 13,33%

33,33%

33,33%

Neutraal

13,33%

Eerder belangrijk
Belangrijk
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Figuur 1: Houding sportfederaties ten opzicht van belangrijkheid beleid Vlaamse Overheid

Meer vrouwen aan het sportstuur in sportfederaties

Zeer belangrijk

Van de 6 respondenten die neutraal of (eerder) niet belangrijk als antwoord gaven, waren er
3 die als uitleg hierbij “de juiste persoon op de juiste plaats”, “wij kijken naar kwaliteit en
capaciteit” of “geen positieve discriminatie” gaven. 1 respondent gaf aan dit gezien de
situatie en de eigenheid van de eigen sport (groot % vrouwelijke sporter) niet als
probleem/prioriteit te zien.
1 van de respondenten die neutraal antwoordde gaf uitgebreide duiding daarbij door te
wijzen op het belang van autonomie van de sportfederatie en het belang van intrinsieke
motivatie: “… we geloven in de kracht van de organisatie om zelf het klimaat te scheppen
(context, cultuur) en dan aan de slag te gaan om dit beleid te implementeren...”. Dit relatie
met een bezorgdheid voor een “te sturende / betuttelende” overheid.
Belangrijk
Wat maakt voor federaties die beleid van de Vlaamse Overheid (eerder tot zeer) belangrijk
vinden dat dit belangrijk is? (n=24)
Bijna 1/5de geeft in verschillende bewoordingen aan dat dit beleid kan helpen, stimuleren,
motiveren, bespreekbaar maken, aandacht hoog houden, … Een van hen verwoordt het als
“belangrijk aan te sturen, anders te vrijblijvend”. 2 respondenten geven aan dat het eigen
beleid van de federatie belangrijk is: een vanuit de gedachte “Vlaams beleid bepaalt onze
werking niet” en de andere: “Vlaams beleid is noodzakelijk, maar niet voldoende … ook
federaties hebben zelf verantwoordelijk”.
1/3de geeft aan dat het belangrijk is om een afspiegeling te hebben van de leden, meer
vrouwelijke leden te krijgen of “als het effect heeft op / aansluit bij de werking”.
Een drie-tal respondenten wijst op een betere werking en diverse inzichten indien er een
betere mix V/M is en meer vrouwen. Een federatie geeft aan dat “weinig vrouwen in
bestuursorganen een maatschappelijk probleem is, breder dan de sportsector”. Een andere
geeft aan dat “’…campagnes vaak windowdressing zijn, federaties passen rap iets aan, maar
in de praktijk verandert niets…”
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Belangrijkheid beleid van de sportfederatie omtrent meer vrouwen op centrale posities
02 Beleid & Algemene werking
Waarom is beleid van de sportfederatie omtrent meer vrouwen op centrale posities
belangrijk voor je sportfederatie?
70% vindt dit belangrijk om de werking te verbeteren. Iets meer dan respectievelijk 40 en
45% vindt dit belangrijk om te werken aan een maatschappelijk gericht imago en
maatschappelijk impact.

5 van de 8 respondenten die het belangrijk vinden o.w.v. een maatschappelijk gericht imago
of maatschappelijke impact, geven later in de bevraging aan dat het aandeel van de werking
voor maatschappelijke thema’s eerder klein is.
3 respondenten vinkten “om te voldoen aan richtlijnen” aan en 4 “om subsidies te
ontvangen”.
1 respondent gaf aan dat beleid hieromtrent niet belangrijk is, eerder gaven zij ook aan dat
voor hen “Kennis, ervaring en een goede wil moeten primeren, boven het geslacht”.

Redenen waarom beleid van de federatie omtrent meer vrouwen
op centrale posities belangrijk is voor je sportfederatie?
Om te voldoen aan richtlijnen

Om subsidies te ontvangen
Als hefboom om als federatie acties te
ondernemen
Om te werken aan een maatschappelijk gericht
imago
Om te werken aan maatschappelijke impact

Om de werking te verbeteren

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Figuur 2: Redenen waarom beleid van de federatie omtrent meer vrouwen
op centrale posities belangrijk is voor je sportfederatie
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Hoe actief werken federaties momenteel rond evenwicht V/M of werven van vrouwen?
02 Beleid & Algemene werking

Actief werken rond evenwicht V/M
▪

57% geeft aan eerder actief tot zeer actief te werken aan het evenwicht man/vrouw

Helemaal niet actief

▪

23% geeft aan hier niet echt op in te zetten

Niet actief

Van de 17 respondenten die (eerder tot zeer) actief werken aan het evenwicht V/M geven 14 hier
duiding bij. 1/4de geeft aan dat er een bewustzijn is op vlak van bestuur, maar dat voor trainers en
officials “initiatief ontbreekt” of “dit niet gemakkelijk is”. Er worden ook diverse acties vermeld door
respondenten: een quota op bestuursvlak, belangrijk thema in beleidsplan, diverse projecten, gericht
aanschrijven alle vrouwelijke bestuurders clubs, … Een schrijft: “Het genders die
ondervertegenwoordigd zijn in het bestuur, in het geval van onze federatie zijn dit vrouwen, krijgen
voorrang wanneer zij de kiesdrempel halen. Er vindt verder op geen enkel niveau enige discriminatie
plaats tussen de genders”.
Van de 7 responderen die (eerder tot helemaal) niet actief werken aan het evenwicht V/M geven 6 hier
duiding bij. 2 geven aan te focussen op “kwaliteit, competenties, beschikbaarheid, … ongeacht het
geslacht”. 2 geven aan dat “het wel goed zit” op vlak van bestuur en leidinggevenden” (qua bestuur is
er een 3/5 en 5/3 verhouding v/m bij deze respondenten). Een federatie geeft aan niet actief te
werken aan het evenwicht, maar vermeldt wel een project naar referees.

Eerder niet actief

Total
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Figuur 3: Hoe actief werken jullie momenteel aan evenwicht V/M (bestuur, medewerkers, trainers en officials)?

Actief werken rond werven vrouwen
▪

53% geeft aan eerder actief tot zeer actief te werken aan het werven van vrouwen.

▪

20% werkt eerder niet actief aan het werven van vrouwen en 7% niet actief

Van de respondenten (n=8) die (eerder) niet actief hieraan werken gaven twee federaties aan wel
vrouwen gericht aan te spreken, een gaf aan bewust te zijn op bestuursvlak maar dit is “nog niet
geofficialiseerd in vaste procedures” en schreef “het kost al moeite om alle mandaten in te vullen
ongeacht gender”.
Door de respondenten (n=16) die (eerder tot zeer) actief hier aan werken werd weinig extra duiding
gegeven. Er werd enkele keren verwezen naar de vorige vraag. Unieke antwoorden waren: ‘we hebben
volgende week een workshop met het bestuursorgaan hierover”, een recent opgerichte
benoemingscommissie en het recentelijk aanstellen van een vrouwelijke (een van de 2) vice AlgemeenDirecteur (voor het eerst)

Niet actief
Eerder niet actief
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Figuur 4: Hoe actief werken jullie momenteel aan werven van vrouwen (bestuur, medewerkers, trainers en
officials)?
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Focus van de algemene en totale strategie van de sportfederatie
02 Beleid & Algemene werking
Waarop ligt de focus van de algemene en totale strategie van de sportfederatie?
De sportfederaties werden gevraagd om 100% te verdelen over volgende 3 focussen:
▪

Op de federatieorganisatie

▪

Op de leden van de federatie (de clubs)

▪

Op de rol in de samenleving of de sporters

Gemiddeld over alle respondenten heen, ligt bijna de helft van de focus op ‘de leden van de federatie
(de clubs)’, vervolgens 28% op de federatieorganisatie en 25% op de rol in de samenleving of de
sporter. Dit is relevant in functie van de werking van een sportfederatie als eigentijdse
ledenorganisatie en de samenhang tussen de organisatiestructuur- en aanpak; en de focus of
strategie. Hangt bv. een focus op de leden (clubs) samen met een representatieve structuur en
dienstverlenende medewerkers of gaat de focus op de samenleving samen met co-creatie met diverse
partners en verbindende medewerkers, …?
3 respondenten hadden evenveel focus (30 of 40%) op de leden en de rol in de samenleving of de
sporters. 5 federaties gaven aan een groter % focus te hebben op de rol in de samenleving of de
sporter dan op de leden.
36 % (11) geeft aan meer dan 50% van de focus te hebben liggen op de leden. En 4 respondenten
gaven aan 40% of meer van de focus op de federatieorganisatie te hebben liggen.
Van de 5 federaties die 40% of meer focus hebben op de rol in de samenleving of de sporter geven er
4 van de 5 (hieronder 2 multisportfederaties) ook aan om een groot tot zeer groot aandeel van de
werking in te zetten op maatschappelijke thema’s.
Van de 14 federaties (45%) die werken aan meer vrouwen op centrale posities in de federatie
belangrijk vinden omwille van de beoogde maatschappelijk impact zijn er 8 (57%) die niet meer dan
20% van hun focus op de rol in de samenleving of op de sport hebben liggen.

Meer vrouwen aan het sportstuur in sportfederaties

Focus van de algemene en totale
strategie van de sportfederatie
(gemiddelde)

25%

28%
47%

federatieorganisatie
leden van de federatie (de clubs)
rol in de samenleving of de sporters
Figuur 5: Waarop ligt de focus van de algemene en totale strategie van de

sportfederatie? Verdeel 100% over de 3 focussen.
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Zelfanalyse van de agenda’s van de vergaderingen van de bestuursorganen
02 Beleid & Algemene werking
Naar welk soort items gaat de aandacht van de agenda’s van vergaderingen van de
bestuursorganen
De sportfederaties werden gevraagd om 100% te verdelen over volgende 3 soorten agendaitems:
▪

Rapportering over voorbije beleid of initiatieven

▪

Opvolging actueel beleid of initiatieven

▪

Bespreking toekomstige uitdagingen of toekomstig beleid

Gemiddeld gaat 48% of bijna de helft van de agenda-items over de opvolging van actueel
beleid of initiatieven, 28 % over toekomstige uitdagingen of toekomstig beleid en 25 % als
rapportering over actueel beleid of initiatieven.
11 of meer dan 30% van de sportfederaties gaf aan 60% of meer agenda-items te hebben
die gaan over opvolging van actueel beleid of initiatieven.
Bij 6 federaties waren er procentueel meer items over voorgaand beleid dan over toekomstig
beleid. 3 federaties gaven aan procentueel meer items te hebben over voorgaand beleid of
initiatieven, dan over actueel beleid of initiatieven.
Deze vraag geeft een indicatie van de operationele en op de ‘dag van vandaag’ gerichtheid
van de bestuursorganen van sportfederaties. Dit kunnen we bekijken in relatie tot de rol van
bestuursorganen op vlak van visie- en strategieontwikkeling. Dit is namelijk een relevante
factor bij het formuleren van een met visie onderbouwde strategie om maatschappelijk
gerichte uitdagingen aan te pakken (zoals meer vrouwen in bestuurlijke of leidinggevende
posities).

Meer vrouwen aan het sportstuur in sportfederaties

Verdeling soort agenda-items
vergaderingen bestuursorgaan
(gemiddeld)

28%

25%
48%

Rapportering over voorbije beleid of initiatieven
Opvolging actueel beleid of initiatieven
Bespreking toekomstige uitdagingen of toekomstig beleid
Figuur 6: Naar welk soort items gaat de aandacht van de agenda’s van

vergaderingen van het bestuursorgaan
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2 à 3 belangrijkste huidige acties/initiatieven op vlak van genderbeleid in het algemeen
02 Beleid & Algemene werking

(Vrouwelijke) leden

Vrouwelijke bestuurders sportfederatie

Officials, Trainers en API’s

Gender- en seksediverse personen

‘Geen’ of ‘Geen’ acties

33 % (10) van de sportfederaties geeft aan
acties en initiatieven te hebben in functie
van het werven van vrouwelijke
sporters/leden voor de sport.

16 % (5) van de sportfederaties geeft het
zoeken van vrouwelijke bestuurders aan als
een van de huidige belangrijkste acties.
Eerder in het onderzoek gaf meer dan 50%
aan hier actief aan te werken.

16% (5) van de sportfederaties hebben een
specifiek project gericht op vrouwelijke
scheidsrechters & officials. 3 respondenten
geven aan in te zetten op vrouwelijke
trainers in de clubwerkingen.

1 sportfederatie geeft aan “een advies te
ontwikkelen over (trans-)genders door
ethische en medische commissie samen”.

3 (10%) van de responderende
sportfederaties noteren “geen”
belangrijkste huidige acties/initiatieven te
benoemen.

1 federatie geeft aan een quota te hebben,
1 zet in op een nieuwe
benoemingscommissie en 1 op
gendergelijkheid in de tuchtcommissie.

1 respondent voorziet een trainersopleiding
specifiek voor dames en 1 een
scheidsrechtersopleiding specifiek voor
dames.

1 respondent geeft aan in te zetten op het
uitbouwen van een vrouwelijk team in de
sport en 1 in het uitwerken van een gelijk
competitieformat en prijzengeld.
1 sportfederatie ondernam actie om meer
jongens aan te trekken in de sport.

1 sportfederatie geeft aan specifiek in te
zetten op een vrouwelijke en mannelijk API
(Aanspreekpersoon Integriteit) als een van
de belangrijkste huidige acties.

Meer vrouwen aan het sportstuur in sportfederaties

1 andere sportfederatie noemt als een van
de belangrijkste huidige acties: “Op zoek
naar toekomstig beleid toevoeging extra
geslacht (X) in ons ledenbestand”.
1 sportfederatie geeft aan een beleid van
gendergelijkheid te voeren, waarbij elke
participant zich “veilig/geborgen voelt” in
de keuzes die zij maken (“in welke
competitie voel ik me thuis” of “voel ik me
thuis bij de meisjes of jongens”)

3 (10%) andere sportfederaties geven aan
“geen onderscheid te maken in M/V/X” of
“iedereen in alle projecten gelijk te
behandelen”.
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2 à 3 belangrijkste uitdagingen vlak van genderbeleid in het algemeen
02 Beleid & Algemene werking

(Vrouwelijke) Leden

Bestuurders sportfederatie

(Top-)Trainers (& Officials)

Clubwerking

Perceptie, imago, cultuur, …

33 % (10) van respondenten geven aan dat
meer vrouwelijke sporters een van de
belangrijkste uitdagingen is.

40 % (12) vermeldt meer vrouwelijke
bestuurders in de sportfederatie als een
van de belangrijkste uitdagingen.
Opmerkelijk is dat 1/6de (5) federaties
expliciet ook meer vrouwen in commissies
of comités vermelden.

Bij de belangrijkste uitdagingen gaan een
3-tal respondenten specifiek in op wat ze
‘top-trainers’ noemen. 2 wensen meer in te
zetten op vrouwelijke trainers voor de top
en 1 benoemt meer aandacht voor vrouwen
in de begeleiding van internationale
delegaties.

Iets meer dan 20% ziet als een van de
belangrijkste uitdagingen meer vrouwen op
clubniveau in functie van bestuurder of
trainer.

Een 5-tal respondenten formuleren (een
van) hun belangrijkste uitdagingen in
termen van werken aan imago of rond de
perceptie van de sport.

Een federatie vermeldt dat de uitdaging is
dat zij veel van de leden niet bereiken.

Zo noemt een federatie de macho-cultuur
van de sport, naast de fysieke
ingangsproeven als belangrijke drempel
voor vrouwen naar hun kaderopleidingen.

2 hiervan benadrukken hierbij het accent
op vrouwelijke wedstrijdsporters of op het
internationale niveau.
1 responderende sportfederatie geeft aan
dat de uitdaging is om jongens als leden te
werven.

Dit hangt samen met de belangrijkste
acties die sportfederaties aangeven te
ondernemen.

Een 4-tal benoemt als uitdaging meer
vrouwelijke officials in de sport. Eerder gaf
16% wel aan hier reeds mee bezig te zijn.

Dit hangt samen met de belangrijkste
acties die sportfederaties aangeven te
ondernemen.

2 federaties zien de perceptie rond hun
sport (vrouwelijke en mannelijke variant of
perceptie als mannensport) als uitdaging.
Een derde geeft het “imago als
meisjessport” aan als drempel om jongens
te bereiken.
Te noteren is ook de federatie die het als
uitdaging ziet om “een veilig antwoord te
bieden op issues voor wie worstelt met
gender of identiteit”.
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Aandeel van de werking dat gaat naar inzetten op maatschappelijke thema’s
02 Beleid & Algemene werking

Inzetten op maatschappelijke thema’s (pesten, grensoverschrijdend gedrag, duurzaamheid, …)
▪

44% (n=30) geeft aan dat een groot tot zeer groot deel van de werking naar maatschappelijke thema’s gaat

▪

bij 27% is dit een (eerder) klein aandeel

Bij de sportfederaties die de bevraging invulden met een mixed team van vrouwen en mannen (n=17) noteerde 41%
dat een groot tot zeer groot deel van de werking naar maatschappelijke thema’s gaat. En van de sportfederaties die
met een volledig vrouwelijke samenstelling (n=3) antwoordden was dit 2/3. Van de 6 federaties met meer dan 30%
vrouwen als bestuurder gaven 3 (50%) aan een klein of eerder klein aandeel in te zetten op maatschappelijke
thema’s.
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Figuur 7: Aandeel van de werking dat gaat naar inzetten op maatschappelijke thema’s
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Op welke manier is de vergaderaanpak onderwerp van bespreking in jullie sportfederatie?
02 Beleid & Algemene werking
Manier van bespreking vergaderaanpak in de federatie?
Deze vraag was een niet-verplichte open vraag. 25 van de 30 respondenten vulden deze vraag in. De
afbeelding hiernaast geeft een woordenwolk van de 75 meest voorkomende woorden in de antwoorden
(zonder ‘de’, ‘het’, ‘een’, …).
Enkele vaststellingen:
▪

44% van wie deze vraag invulde gaf een ‘actief’ antwoord in de zin dat men minstens één actieve
handeling benoemde om de vergaderaanpak onderwerp van bespreking te maken. 3 gaven een eerder
volledig ‘passief’ antwoord in termen van “dat is bespreekbaar” of ‘we houden er zoveel mogelijk
rekening mee”. De resterende 35% van wie deze vraag beantwoordde, gaf eerder een antwoord in termen
van ‘vergaderdata’ of ‘inhoud van de agendapunten’ en niet in termen van ‘vergaderaanpak’.

▪

Een introgesprek met nieuwe bestuurders (5) en een jaarlijkse zelfevaluatie (5) zijn de meeste benoemde
concrete acties. Een 4-tal respondenten verwijst naar de code Goed Bestuur.

▪

Een 4-tal respondenten schrijft over de uitdagingen en het gegeven rond digitaal vergaderingen in Covidtijden.

▪

Enkele citaten: “…er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met alle betrokkenen. Er zijn voor zover
bekend geen knelpunten…”, “…ook binnen de commissies wordt er rekening gehouden met de
samenstelling van de commissie om vergadermomenten te kiezen…”, “…als er echt belangrijke
beslissingen … op de agenda staan dan wordt er wel gekozen voor fysieke vergaderingen…”, “…Dit is
met operationeel manager We zijn bezig de structuur te optimaliseren om de juiste procedures te
doorlopen…”, “…Een nieuwe bestuurder ontvangt een kennismakingspakket en doet een gesprek met de
voorzitter…”, “…Het moment van vergaderen is een discussiepunt dat terugkomt tussen mensen die
werken en mensen op pensioen (dag- of avondvergadering)…”, “…Jaarlijks gebeurt er een zelfscreening
van het Bestuursorgaan…”, “…Het bestuursorgaan heeft elke vergadering een item in zake de
gehanteerde vergadermethodologie…”, …
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Initiatieven in functie van vrouw-man verhouding bestuursorganen sportfederatie
03 Bestuurders van de sportfederatie
Specifieke initiatieven die werden of worden ondernomen in functie van de vrouw-manverhouding in de bestuursorganen van de sportfederatie
▪

5 van de 30 respondenten (16%) geeft aan geen specifieke acties hier toe te
ondernemen.

▪

De meest voorkomende actie is het gericht aanspreken van potentiële vrouwelijke
bestuurders en dit bij meer dan 70% (22) van de sportfederaties. Voor helft hiervan
(11) is dit de enige actie. 4 sportfederaties combineren het gericht aanspreken met
minstens 2 andere acties (statutaire vermelding, opzetten netwerk, …). Van deze
70% (22) die potentiële vrouwelijke bestuurders gericht aanspreken, zal later in de
bevraging de helft hiervan ‘een gebrek aan respons’ als hindernis voor dit initiatief
noteren.

▪

▪

▪

Ondernomen acties gericht op de verhouding vrouw-man bestuursorgaan
sportfederatie
Opleiding leiderschap voor vrouwen

0

Vastleggen van quota

1

Het opzetten of initiëren van onderzoek

1

Opstellen van een procedure omtrent genderbeleid

1

Anders

1

5 federaties hebben een statutaire vermelding omtrent de verhouding vrouw-man en
1 federatie heeft dit vastgelegd in een quota. 1 federatie geeft aan een quota te
overwegen.

Acties of initiatieven nemen omtrent de combinatie…
Voorzien van een mentorprogramma voor nieuwe…

3

Daarnaast geven meerdere federaties aan andere acties te ondernemen: acties
omtrent de combinatie bestuursmandaat/privé, een mentorprogramma, opzetten van
een netwerk van vrouwen, … de toevoegde ‘andere’ mogelijkheid ging over het
toevoegen van onafhankelijke bestuurders.

Het opzetten of initiëren van een netwerk van vrouwen op…

3

Er wordt door niemand expliciet verwezen naar de Code Goed Bestuur en de zachte
indicator 5 ‘De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en competente
raad van bestuur’, waarbij op niveau 4: ‘Minstens 25 % van de leden van de raad van
bestuur is van het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is’ wordt bereikt. 3 van
de aan de bevraging deelnemende sportfederaties hebben volgens interne analyse
door Sport Vlaanderen aangegeven om komende beleidsperiode niveau 4 te willen
bereiken.

2

Opleiding voor alle bestuurders

4

Het opzetten van een bewustmakingscampagne

4

Geen acties

5

Statutair vermelden

5

Gericht aanspreken van potentiële vrouwelijke bestuurders

22
0

5

10

15

20

25

Figuur 8: Ondernomen acties gericht op de verhouding vrouw-man bestuursorgaan sportfederatie
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Hindernissen als sportfederatie ervaren bij nemen van initiatieven evenwicht v/m bestuur
03 Bestuurders van de sportfederatie
Hindernissen ervaren bij het nemen van initiatieven naar de verhouding v/m op bestuursvlak
De meeste genoemde hindernissen zijn:
▪

Bij bijna 50% (14) wordt een gebrek aan respons (wat een ‘externe’ hindernis is) ervaren. 4 hiervan geven
aan enkel deze hindernis te ervaren.

▪

Tijd (11) en gebrek aan urgentie/prioriteit (13) worden ook als hindernissen door federaties ervaren.

▪

20% (6) geeft aan expertise als hindernis te ervaren.

Gebrek aan draagvlak bij het bestuur wordt door niemand aangeduid. Anderzijds zijn er wel 13 die gebrek
aan urgentie/prioriteit aangeven.
Onder de noemer andere werden volgende hindernissen benoemd: de manier van verkiezen, een gebrek aan
vrouwelijke leden en een respondent noteerde “perceptie gebrek aan expertise”. Van de 3 respondenten die
geen van deze hindernissen ervaren, geven 2 aan dat dit is door de eigenheid van hun doelgroep/leden (veel
vrouwen).
Enkele citaten uit de extra toelichting bij deze vraag, die een eerdere externe of interne blik illustreren:
▪

“…Voor vrouwen lijkt de combinatie (bestuurslid/trainer/...) (nog steeds) moeilijker dan voor mannen,
gezien de andere verantwoordelijken ('klassiek' patroon: gezinsleven) …”

▪

“Het geringe aantal vrouwen onder onze leden en de vaak drukke agenda's van vrouwelijke actieve
vrijwilligers maakt het een moeilijke zoektocht”

▪

“We concluderen dat Sport in het verleden een echte 'mannenwereld' was. Doorheen de tijd is dit zeker
positief geëvolueerd … Positief is vast te stellen dat de tijdsbesteding en de rollen die mannen en
vrouwen privé en professioneel invullen fel dit fel geëvolueerd is qua context en sfeer. (bvb mannelijke vs
vrouwelijke beroepen - vrouw aan de haard vs vrouwen in leidinggevende jobs).”

▪

“Er stellen zich amper vrouwen kandidaat”.

Hindernissen ervaren als federatie bij initiatieven evenwicht
v/m bestuurders
Draagvlak bij het bestuur
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Motivatie
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Figuur 9: Hindernissen ervaren als federatie bij nemen initiatieven evenwicht v/m bestuuders
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Drempels die sportfederatie ervaart om meer vrouwen te zien toetreden tot bestuur
03 Bestuurders van de sportfederatie

Bestuursmandaat

Verkiezingssysteem

Leden

Maatschappelijk beeld

30% (10) van de sportfederaties verwijst
naar de drempel om in het algemeen
bestuurders te vinden: al dan niet helder
zijn of matchen met verwachtingen,
betrokkenheid in het algemeen,
tijd/engagement, …

Meer dan 20% (7) verwijst naar het
verkiezingssysteem of beleid als drempel.
In hoofdzaak gaat het dan om het ‘getrapt’
systeem waarbij provincies of clubs
personen voordragen, maar aangezien hier
geen of minder vrouwen actief zijn, is geen
verandering mogelijk.

20% van de federaties (6) verwijst naar de
eigenheid van de sport, namelijk weinig
vrouwelijke sporters onder de leden als
drempel. Slecht 2 zien hierbij geen andere
drempels.

Een 20% van de federaties zetten de
ervaren drempels in een breder
maatschappelijk perspectief.

“er is een algemene drempel onder onze
leden om toe te treden tot het bestuur
(angst verantwoordelijkheid, angst
werklast, drukke agenda's,...)”

Een federatie verwoordt het als:
“Momenteel een oude generatie mannen
die de 'macht' geven --> niet aantrekkelijk
voor vrouwen om zich daarbij te voegen”

of

2 van de federaties verwijzen binnen dit
type antwoorden naar het algemeen beleid
van de federatie. Namelijk door het
ontbreken van een genderbeleid of het
opnemen van ‘inclusie’ in de missie/visie.
Beiden respondenten plannen hier aan te
werken.

“De leden intrinsiek gemotiveerd krijgen en
laten inzien dat proactief zijn beter is om
verandering te realiseren. Vele leden
hebben namelijk een heel passieve
houding.”

Meer vrouwen aan het sportstuur in sportfederaties

Dit o.a. door te verwijzen naar de
(perceptie) van vrouwen die minder
leidinggevende functies opnemen, het
klassieke rolpatroon dat nog aanwezig is, …
2 federaties geven aan dat algemeen
overheidsbeleid en bewustmaking
belangrijk is , want “dit is een
maatschappelijke uitdaging” of een andere:
“federaties hebben weinig tijd en
middelen”.

Opmerkelijk!
2 respondenten geven aan dat ze het niet
weten.

2 respondenten verwijzen ook naar
rolmodellen/voorbeeldfunctie. 1 vanuit hun
v/m evenwichtig bestuur dat zo ook
vrouwen aantrekt. 1 vanuit de hypothese
“huidige vrouwelijke rolmodellen zijn
vrouwen zonder kinderen”
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Drempels die vrouwen zelf ervaren volgens de respondenten van sportfederaties
03 Bestuurders van de sportfederatie

Tijd

Vermeend gebrek aan expertise

Mannenwereld

Kinderen / Gezin

Geen, onderzoek of ?

50% (15) van de respondenten verwijzen
naar tijdsgebrek. 8 van deze respondenten
gaf hierbij ook nog andere drempels aan.

Iets meer dan 20% (7) van de respondenten
verwijst naar het ervaren van de perceptie
niet geschikt te zijn, niet de nodige
capaciteiten te hebben, geen zin om
verantwoordelijkheid te nemen of geen
goed of een verkeerd beeld te hebben van
de verwachtingen.

25% (8) van de respondenten haalt als
drempel het zijn van een mannenwereld
en/of het bijhorende imago van
mannenwereld aan.

25% (8) verwijst naar de combinatie van de
functie met het gezin of naar de zorg voor
kinderen.

Een respondent haalde aan dat onderzoek
hier belangrijk is en 2 anderen gaven aan
het niet weten.

Enkele citaten;

Een respondent noteerde: “Geen drempels
te zien , er zitten 3 vrouwen in het BO
(bestuursorgaan)”

Enkele citaten:
▪

“Schrik om niet serieus genomen te worden”

▪

“Perceptie van de functie”

▪

“Vrouwen zoeken in vrijetijdsinvulling
volgens ons de zaken waarvan ze oordelen te
kunnen leiden tot meerwaarde in de
maatschappij. Zij gaan engagementen aan
die te combineren zijn met hun gezin en hun
job. Zij zoeken eerder resultaatsgerichte
(actievere, concretere) bijdragen aan een
organisatie (bvb opendeur organiseren,
geldactiviteit inrichten) ipv eerder
beleidsmatige (bvb mee vergaderen in een
commissie).” (ingevuld door volledige
vrouwelijke respondenten)

Enkele citaten:
▪

“Er heerst toch een bepaald imago van
mannencultuur”

▪

“Bestuur heeft imago van
mannenwereld”

▪

“Bestuur is weinig veranderd over de
jaren. Conservatisme en mannelijk
dominant.”

Meer vrouwen aan het sportstuur in sportfederaties

▪

“Combinatie met gezin blijft wellicht
een logische en moeilijk te overwinnen
drempel”

▪

“kinderen”

▪

“thuissituatie”
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Nuttige ondersteuning meer vrouwen in bestuursorganen sportfederaties
03 Bestuurders van de sportfederatie
Nuttige ondersteuning voor sportfederaties om meer vrouwen te zien toetreden tot het bestuursorgaan,
dagelijks bestuur of commissies
▪

66% van de sportfederaties (n=30) vindt ondersteuning in de vorm van algemene bewustmaking nuttig. 1
respondent geeft aan dat een algemene bewustmaking (breed maatschappelijk) eigen campagnes kan
versterken. Het opzetten van een netwerk voor vrouwelijke bestuurders en begeleiding bij het realiseren
van een cultuurverandering worden het 2de meest genoemd (door 40%) als nuttige ondersteuning.

▪

Algemene bewustmaking, opzetten van een netwerk en begeleiden bij het realiseren van een
cultuurverandering zijn ook bij trainers en officials de 3 meeste genoemde nuttige vormen van
ondersteuning.

▪

Ook ondersteuning in de vorm van opleiding van bestuurders, opmaken van een actieplan, het opzetten
van een databank of specifieke expertise werd door meer dan 20% aangegeven als nuttig.

▪

▪

▪

2 respondenten geven aan geen van deze vormen nuttig te zien. 1 geeft hierbij uitgebreide toelichting
met verwijzing naar de autonomie van de sportfederatie en het belang van intrinsieke motivatie om
rekening te houden met de maatschappelijke context en uitdagingen.

1 respondent duidt een quota aan als nuttige ondersteuning, dit met de toelichting dat quota het
“gebrek aan interesse niet oplossen”, maar wel “een sterk signaal geven”. Een andere respondent geeft
aan dat “targets maar geen quota” nuttig zouden zijn als ondersteuning.
Meer dan 70% (22) gaf aan meer dan 1 vorm van ondersteuning nuttig te vinden. 20% (6) gaf aan maar 1
ondersteuning nuttig te vinden (in 4/6 was dit algemene bewustmaking). Er kan ook vastgesteld worden
dat federaties een mix van ondersteuning, zowel van ‘buitenaf’ (algemene bewustmaking) als intern
(opleiding, begeleiding, …) aangaven.

Ondersteuning sportfederaties helpen
meer vrouwen op bestuurlijk vlak
Opleiding medewerkers
Verplichte quota
Ondersteuning professionalisering relatie bestuur en
medewerkers
Anders
Wij zien geen ondersteuning nuttig
Opleiding bestuurders
Specifieke expertise
Begeleiding bij het opmaken van een actieplan
Het opzetten van een databank van potentiële
(sport)bestuurders
Begeleiding realiseren van een cultuurverandering
Opzetten van een netwerk voor vrouwelijke
bestuurders
Algemene bewustmaking
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Figuur 10: Ondersteuning nuttig voor sportfederaties omtrent meer vrouwen op bestuurlijk vlak
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Verspreiding vacatures bestuurders
03 Bestuurders van de sportfederatie
Kanalen waarlangs vacatures voor bestuursfunctie gedeeld worden
12 respondenten (meer dan 1/3de) doet voor een bestuursvacature een mailng naar een gerichte groep van leden. Dit
betekent ook dat bijna 2/3de dit niet doet.
Van degenen die ‘anders’ aangaven, was dit via clubs, maar ook via de website of specifieke sociale media.

Kanalen waarlangs vacatures voor bestuurfuncties gedeeld worden
Anders, namelijk (meerdere redenen mogelijk)

Via een mailing naar een gerichte groep van leden
Via sociale media
Via gericht aanspreken van personen
Via de algemene communicatiekanalen van de federatie…
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Figuur 11: Kanalen waarlangs vacatures voor bestuursfuncties gedeeld worden

Meer vrouwen aan het sportstuur in sportfederaties

4 maart ’22

19

•

Profiel en belangrijkste vaardigheden – expertises – attitudes bestuurders
03 Bestuurders van de sportfederatie
Profielomschrijving
Slechts 2 van de respondenten gaven aan geen profielomschrijving te hebben voor
bestuurders. In het kader van de Code Goed Bestuur is dit ook een harde indicator.

De antwoorden zijn samen te vatten in volgende 5 punten:
▪

30% (5) verwijzen naar kennis, voeling en/of ervaring met de sport specifieke of
sport in het algemeen (omnisportfederatie).

Op de vraag naar welke de belangrijkste vaardigheden – expertises – attitudes zijn
die gevraagd worden van bestuurders verwijzen 8 (van de 30) naar het profiel dat
werd opgeladen. 3 respondenten geven een zeer uitgebreid overzicht (kopie van het
profiel) en 3 andere vermelden niets bij deze vraag (die niet verplicht was).

▪

Bijna 50% (7) verwijst naar communicatieve vaardigheden

▪

(Slechts) 3 verwijzen naar vaardigheden rond strategisch denken. 2 geven
‘probleemoplossend denken’ aan.

15 van de respondenten gaven een antwoord op deze vraag met een selectie van de
belangrijkste vaardigheden, expertises en attitudes.

▪

2 verwijzen naar geëngageerd of betrokken als attitude. 3 naar sociale
vaardigheden als empathie, inlevingsvermogen, …

Hieronder een wordcloud met de woorden die meer dan 1 keer voorkwamen in de
antwoorden (zonder ‘de’, ‘het’, ‘een’, ….

▪

4 respondenten verwijzen naar het feit dat dit afhangt van het soort bestuurder
of de bestuursfunctie. 2 vermelden dat dit best zo breed mogelijk wordt
ingevuld of ze een diversiteit willen van vaardigheden – expertises - attitudes.

Belangrijkste vaardigheden – expertises – attitudes van bestuurders
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Slechts 6% van de respondenten
geeft aan geen
profielomschrijving te hebben
voor bestuurders

Communicatieve vaardigheden
kennis/voeling/ervaring met de
sport blijken belangrijk
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Dagelijks bestuur
03 Bestuurders van de sportfederatie
Samenstelling Dagelijks Bestuur
(aantal bestuurders en m/v/x verhouding)

Dagelijks Bestuur
13 van de 20 sportfederaties die data aanreikten, gaven aan een dagelijks
bestuur te hebben. Er werd geen x genoteerd.
5 (38%) hebben een dagelijks bestuur van 6 of meer bestuurders. 3 hebben
een dagelijks bestuur van 3 personen. De mediaan is een dagelijks bestuur
van 4 bestuurders.

Bij 4 (30%) van de 13 is het dagelijks bestuur volledig mannelijk. Alle andere
(op 1 na die er 2 hebben) hebben 1 vrouwelijke bestuurder.
De aanwezigheid en samenstelling van het dagelijks bestuur is te bekijken in
relatie met het bestuursorgaan en samenstelling daarvan. Wat zijn de
governance-afspraken of praktijken tussen beiden of tussen het dagelijks
bestuur en de medewerkers met oog op visie en strategie?

We polsten ook naar het aantal vergaderingen met het bestuursorgaan. Op
basis van de gegevens van 20 sportfederaties, was dit gemiddeld 8,45 keer
per jaar in 2021. 9 of bijna de helft vergaderden 10 of meer keren. 3
vergaderden 5 keer of minder. We vermelden dat 2021 met de COVID-19
pandemie een uitzonderlijk context was, die verondersteld kan worden impact
te hebben op het vergaderritme van sportfederaties.
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Figuur 12: Samenstelling dagelijks bestuur sportfederaties
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Commissies en commissie-voorzitters
03 Bestuurders van de sportfederatie
Commissie-voorzitters aantal en m/v/x verhouding
Commissie-voorzitters

16

16 sportfederaties reikten data aan over het aantal en de m/v/x- verhouding
van de voorzitters van commissies (commissies/overlegorganen onder toezicht
van het bestuursorgaan – geen werkgroepen/projectgroepen van
medewerkers)

14

Het aantal commissie-voorzitters dat een federatie heeft varieert tussen 1 en
14 (gemiddelde van 7).
▪

De helft (8) federaties heeft minder dan 7 commissies. Hiervan zijn er 4
federaties met enkele mannelijke voorzitters en 4 federaties met 1 tot 2
van vrouwelijke voorzitters.

▪

De helft (8) federaties heeft meer dan 7 commissies. Hiervan zijn er 2
federaties met uitsluitend mannelijke voorzitters en 6 met 2 tot 3
vrouwelijke voorzitters.
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Figuur 13: Commissie-voorzitters sportfederaties
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Initiatieven ondernomen v/m-verhouding leidinggevenden in de sportfederatie en drempels
04 Leidinggevenden in de sportfederatie
Initiatieven die worden of werden ondernomen in functie van de v/m verhouding in leidinggevende functies
in het medewerkersteam van federaties?

Voornaamste stappen bij opmaak, verspreiding en opvolging van een vacature voor een leidinggevende
functie?

30 % van de respondenten (10) geef zonder meer aan als antwoord: “geen”.

25 respondenten (meer dan 80%) gaven enige duiding bij deze niet-verplichte vraag over de voornaamste
stappen die ze nemen bij een vacture voor een leidinggevende.

5 federaties geven aan dat er een evenwicht is en 3 geven aan dat de federatie te klein is om met meerdere
leidinggevenden te werken.
4 respondenten geven aan te kijken naar de competenties. 1 van deze 4 specifieert dat er een duidelijk
selectieprocedure is. 4 respondenten geven aan dat alle vacatures openstaan voor: ”iedereen” of “m/v/x”.
Enkele citaten:
▪

“Bij ex aequo inzake competenties wel kijken naar gender verhouding”

▪

“Denk niet dat er bewust stappen werden genomen. OM (operationeel manager) is een vrouw en
technisch directeur is topsporter. We hebben meer vrouwelijke collega’s bij administratie en louter!!!
mannelijke collega’s bij topsprt.”

Voornaamste drempels ervaren als sportfederatie om meer vrouwen te zien als leidinggevende in de
sportfederatie
Respectievelijk iets meer en iets minder dan 25% van de respondenten geven aan dat ze geen drempels
ervaren of dat dit ‘niet van toepassing’ is bij hen. Samen geeft dat dus 50% waar men geen drempels ervaart
of het ‘niet van toepassing’ ziet.

1/3de vermeldt expliciet de rol van het bestuur, waaronder 5 aangeven dat de directeur/algemeen
coördinator de vacature opmaakt in samenspraak of minstens met goedkeuring van het bestuur. 2
vermelden het samenspel tussen directeur en voorzitter en vervolgens bestuur. 3 geven aan dat dit specifiek
gebeurt door het bestuur. Er kan verondersteld worden dat bij wie het bestuur niet expliciet vermeld wordt,
het bestuur ook een rol speelt.
2 sportfederaties verwijzen naar de standaardafspraken bij een vacature. 1 verwijst naar het Intern
Reglement en het “secretariaat” dat op basis hiervan de vacature opmaakt. 1 federatie maakt melding van de
rol van de HR-verantwoordelijke. Geenenkele respondent vermeldt de betrokkenheid van een externe HRdienstverlener.
2 sportfederaties vermelden dat dit “in eerste instantie intern wordt bekeken”.
Geen respondent geeft uitleg over de uiteindelijke beslissing bij aanwerving (dit werd ook niet expliciet
gevraagd of bij de voorbeelden vermeld).
Naar communicatie van de vacature geven een 5-tal respondenten duiding: interne kanalen (website,
nieuwsbrief), sociale media, VSF/Sport Vlaanderen en VDAB of andere jobsite worden vernoemd.

Uit de data die 20 respondenten bezorgden stellen we vast dan bij de sportfederaties (8) met meer dan 2
leidinggevenden gemiddeld 40 % een vrouw is. Bij de 12 sportfederaties met 1 of 2 leidinggevenden zijn er 7
met enkel(e) (een) man(nen).
Bij de respondenten die wel drempels benoemen, variëren de antwoorden: avond- en we-werk, geen interesse
in de sporttak, blijvend cliché-beeld vrouwen als leidinggevende bij sommigen, nood aan meer personeel of
meer een analyse van de context: de overheid moet niet proberen de situatie te forceren/veranderen, maar
stimuleren en de ideale omstandigheden te creëren.
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Leidinggevenden aantal en m/v/x-verhouding
04 Leidinggevenden
Leidinggevenden

Aantal leidinggevenden en verhouding m/v/x

Van de 20 respondenten die data aanreikten, geven 19 aan leidinggevenden
te hebben.
▪

▪

▪

8

Er zijn 12 federaties (meer dan 60%) die werken met 1 of 2
leidinggevenden. Hiervan zijn er 5 met minstens 1 leidinggevende vrouw
en zijn er 7 (bijna 60%) uitsluitend mannelijk. Van de 8 die aangeven 1
leidinggevende te hebben zijn er 6 (75%) mannen.

7
6

Er zijn 7 federaties met 3 tot 7 leidinggevenden. Hier varieert het aandeel
vrouwen tussen 0 en 67% (met een gemiddelde van 40%).

5

Er werd geen x genoteerd.
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Figuur 14: Leidinggevenden sportfederaties
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Initiatieven in functie van vrouw-man verhouding trainers sportfederatie
05 Trainers in de sportfederatie
Het gaat om trainers in loondienst of freelance, onder het direct gezag van
de sportfederatie en in de context van de topsport, topsportontwikkeling en
trainers met directe impact op het resultaat van wedstrijden.

Ondernomen acties gericht op de verhouding man/vrouw (trainers)
Opstellen van een procedure omtrent genderbeleid

0

Het opzetten of initiëren van onderzoek

0

Het opzetten of initiëren van een netwerk van vrouwelijke trainers

0

Initiatieven genomen in functie van de vrouw/man-verhouding bij trainers
van de sportfederatie.
▪

▪

60% van de respondenten geeft aan hier geen initiatieven rond te
nemen. 40% neemt wel specifieke initiatieven. Het gaat om een variatie
van initiatieven.
4 (of 13%) organiseert een specifieke opleiding voor vrouwelijke trainers
of een mentorprogramma voor vrouwelijke trainers.

▪

Van de respondenten die nog een ‘andere’ actie hebben, gaat het in 3
van 4 over het gericht aanspreken van vrouwen.

▪

Bij de extra toelichting geven er 3 aan dat de informatie voor iedereen
m/v beschikbaar is en de opleidingen voor iedereen open staan. 2 geven
aan dat een bewustmakingscampagne wel nuttig zou zijn. 2 geven aan
“enkel te kijken naar kwaliteit en competenties” (deze federaties gaven
dit ook bij eerdere vragen expliciet als antwoord). 1 federatie verwijst
naar de richtlijnen van de internationale federatie omtrent
genderevenwicht bij de begeleiding van sporters bij wedstrijden.

Vastleggen van quota

1

Opmaken van een specifiek actieplan

1

Opleiding rond het thema gender voor alle trainers

1

Acties of initiatieven nemen omtrent de combinatie…

1

Voorzien van een mentorprogramma voor vrouwelijke trainers

2

Specifieke opleidingen voor vrouwelijke trainers

2

Opzetten van een bewusmakingscampagne naar sporters

4

Anders

4

Geen van deze initiatieven
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Figuur 15: Ondernomen acties gericht op de verhouding vrouw-man trainers sportfederatie
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Aantal trainers en m/v/x-verhouding

Trainers (m/v/x) in de sportfederatie (in
loondienst)

05 Trainers in de sportfederatie (in loondienst of freelance)
9

Het gaat om trainers in loondienst of freelance, onder het direct gezag van de
sportfederatie en in de context van de topsport, topsportontwikkeling en
trainers met directe impact op het resultaat van wedstrijden.
Van de 20 respondenten die data aanreiken, waren er 11 (55%) die een of meer
trainers in loondienst hebben en 10 (50%) die trainers in freelance statuut
hebben. Er werd geen x genoteerd.

▪

7
6
5
4

3
2

Trainers in loondienst
▪

8

1

Er zijn 6 federaties met 1 of 2 trainers in loondienst. In alle gevallen (100%)
zijn dit uitsluitend mannen.
Er zijn 5 federaties met 3 tot 8 trainers. Bij 1 federatie zijn dit uitsluitend
mannen en bij de rest zijn er 1 tot 2 vrouwen.

0

v

Figuur 16: Trainers in de sportfederatie (loondienst)

Trainers (m/v/x) in de sportfederatie
(freelance/zelfstandige basis)

Trainers in freelance-statuut
•

1 federatie geeft aan te werken met één trainer op freelance basis. Dit is een
vrouw.

•

8 federaties hebben 4 tot 12 freelancers. In 25% van de gevallen is er 1
vrouw, in 38% zijn er 2 vrouwen, 1 heeft 3 vrouwen en 1 heeft enkel mannen

•

1 federatie geeft aan 23 trainers op freelance basis te hebben, waarvan 2
vrouwen.
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Hindernissen en ondersteuning in functie van vrouw-man verhouding trainers sportfederatie
05 Trainers in de sportfederatie

Hindernissen initiatieven vrouw/man-verhouding trainers
Draagvlak bij het bestuur

Hindernissen
Tijd is in 40% (12) van de federaties de hindernis om initiatieven te nemen in functie van
het vrouw/man evenwicht bij trainers. Bij 9 respondenten is de hindernis een gebrek aan
respons.
Iets meer dan 25% ervaart geen hindernissen. Dit gaat in de helft van de gevallen voor
federaties die aangeven dat dit niet van toepassing is voor hen (omnisportfederaties).

Expertise wordt ook in 20% (6) van de sportfederaties aangehaald als hindernis. Onder
‘andere’ wordt verwezen naar reeds andere hindernissen. 1 respondent geeft financiële
ruimte aan als hindernis.
Bij de extra toelichting verwijzen er 2 respondenten naar de eigenheid van de sport. 1
vanuit het feit dat er geen urgentie is omdat er genoeg vrouwen zijn. Een andere verwijst
naar het feit dat er een gescheiden dames en herencompetitie is, wat maakt dat men 2
vrouwelijke toptrainers heeft. Nog een andere geeft aan dat het makkelijker is om in de
omkadering (psychologen, …) vrouwelijke begeleiders te vinden.

Nuttige ondersteuning
Zoals ook bij bestuurders is algemene bewustmaking (50%) en een netwerk voor vrouwelijke
trainers (36%) de meest aangegeven nuttige ondersteuning. Ook het begeleiden van een
cultuurverandering komt terug.
Nood aan specifieke expertise blijkt hier iets vaker aangehaald dan bij ondersteuning in het
evenwicht man/vrouw bij bestuurders.
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Motivatie
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Gebrek aan urgentie
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Anders, namelijk (meerdere redenen mogelijk)
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Figuur 18: Hindernissen initiatieven vrouw-man verhouding trainers

Nuttige ondersteuning vrouw/man-verhouding trainers
Opleiding medewerkers
Anders, namelijk (meerdere redenen mogelijk)
Opleiding bestuurders
Begeleiding bij het opmaken van een actieplan
Wij zien geen van bovenstaande ondersteuning nuttig
Specifieke expertise
Begeleiding realiseren van een cultuurverandering
Een netwerk voor vrouwelijke trainers
Algemene bewustmaking
0
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Figuur 19: Nuttige ondersteuning vrouw-man verhouding trainers
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Begeleiders van topsporters (andere dan trainers)
05 Trainers in de sportfederatie
In de bevraging werd ook gevraagd naar het hebben van een ev. specifiek beleid of het nemen van
bijzondere initiatieven omtrent de aanstelling (in loondienst of freelance) van andere (dan trainers)
begeleiders van topsporters in je sportfederatie? Denk bv. aan extra medische of paramedische
begeleiding, psychologen, voedingsdeskundigen, teambegeleiders, …
Aantal en verhouding m/v/x begeleiders (andere dan trainers)
12 (60%) van de 20 respondenten die data aanreikten geven aan dat ze in loondienst of op
freelance/zelfstandige basis begeleiders actief hebben in de federatie die instaan voor begeleiding van
topsporters op vlak van medische, paramedische begeleiding, psychologen, …
▪

In 1 federatie (topsport en ploegsport) gaat dit om 52 begeleiders, waarvan 25% vrouwen.

▪

Bij de 11 andere federaties gaat het om 1 tot 7 begeleiders, waarvan gemiddeld 43% vrouw is. Bij 2
van deze 11 gaat het om uitsluitend mannen. Bij 4 gaat het om meer vrouwen dan mannen.

▪

In algemeen stellen we een groter aandeel vrouwen vast bij deze begeleiders dan bij de trainers in
dienst of op freelance basis actief in sportfederaties. Er werd geen x genoteerd.

Beleid of specifieke initiatieven omtrent begeleiders van topsporters
33% van de sportfederaties geeft aan een specifiek beleid of specifieke initiatieven hieromtrent te
hebben.
▪

2 geven hierbij als duiding dat zij hieromtrent beleid hebben maar dat dit niet focus op gender. (Dit
werd ook niet gevraagd in de vraagstelling).

▪

2 verwijzen naar kinesisten en 1 naar het feit dat dit kader in het topsportplan.

▪

1 opmerkelijk citaat: “beste kwaliteit/€ zal het altijd halen, los van gender”

Begeleiders (m/v/x) van topsporters (andere dan trainers)
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Figuur 20: Begeleiders van topsporters (andere dan trainers)
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Initiatieven in functie van vrouw-man verhouding officials sportfederatie
06 Officials in de sportfederatie
Initiatieven genomen gericht op het evenwicht vrouw/man bij officials
60% van de sportfederaties die de vragenlijst invulden (n=30) geven aan geen initiatieven
te nemen naar het evenwicht bij officials. Eerder gaf iets meer dan 15% aan dat het
zoeken naar vrouwelijke officials een van de belangrijkste huidige acties is van de
sportfederatie rond gender.
▪

66% (8) van de sportfederaties die initiatief neemt zet of zette een
bewustmakingscampagne op (slechts 2 van deze 8 combineren dit niet met een
andere actie). 50% maakt(e) een specifiek actieplan op. 33% van hen voorziet een
specifieke opleiding voor vrouwelijke officials.

▪

Er zijn ook federaties die een mentorprogramma opzetten, een procedure rond
gendervriendelijk beleid opstellen of een netwerk van vrouwelijke officials initiëren.
Onder ‘andere’ wordt ook het gericht aanspreken van vrouwen vermeld.

Ondernomen initiatieven gericht op de verhouding man/vrouw bij officials
vastleggen van quota
het opzetten of initiëren van onderzoek
acties of initiatieven nemen omtrent de combinatie
official/privé voor officials
opleiding rond het thema gender
opzetten van een bewustmakingscampagne naar sporters
voorzien van een mentorprogramma voor vrouwelijke officials
opstellen van een procedure omtrent gendervriendelijk
beleid
het opzetten of initiëren van een netwerk van vrouwelijke
officials
anders
specifieke opleidingen voor vrouwelijke officials
het opzetten van een bewustmakingscampagne
geen van deze initiatieven
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Figuur 21: Ondernomen initiatieven gericht op de verhouding m/v bij officials
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Hindernissen en ondersteuning in functie van vrouw-man verhouding officials sportfederatie
06 Officials in de sportfederatie
Hindernissen evenwicht vrouw-man verhouding officials
Hindernissen bij initiatieven evenwicht m/v bij officials
Bij 33 % (10) van de respondenten is tijd de belangrijkste hindernis om initiatieven te
nemen. Gebrek aan respons komt ook terug (idem als bij bestuurders en trainers). Meer dan
25% geeft aan dat andere thema’s urgenter zijn (dan het evenwicht bij officials).
7 sportfederaties (bijna 25%) geeft aan geen hindernissen te ervaren.
Bij de toelichting verwijzen 2 respondenten naar de algemene uitdaging van officials, en bij
uitbreiding vrijwilligers, te vinden.

Draagvlak bij het bestuur

0

Motivatie

1

Anders

3

Wij ervaren geen van deze hindernissen

7

Expertise om de initiatieven goed te nemen

7

Andere urgente thema’s

8

Gebrek aan respons

9

Tijd

10
0

2

4

6

8

10

12

Figuur 22: Hindernissen initiatieven vrouw-man verhouding officials
Nuttige ondersteuning bij initiatieven evenwicht m/ bij officials
Meer dan 50% (n=30) vindt een algemene bewustmaking nuttig als ondersteuning en meer
dan 40% geeft aan dat begeleiding bij het realiseren van een cultuurverandering of het
opzetten van een netwerk van vrouwelijke officials nuttig zou zijn.
Bij andere vermeldt een federatie extra financiële ondersteuning. Van de 7 respondenten
die geen hindernissen ervaren, zijn er 4 die wel een vorm van ondersteuning nuttig vinden.
Van de 6 respondenten die geen van deze ondersteuning nuttig vinden zijn er 2 die ook
geen hindernissen zien. 2 die tijd als hindernis zagen en 2 die andere urgente thema’s als
hindernis zagen.

Ondersteuning evenwicht vrouw-man verhouding officials
Opleiding bestuurders
Opleiding medewerkers
Anders
Begeleiding bij het opmaken van een actieplan
Wij zien geen van deze ondersteuning nuttig
Specifieke expertise
Een netwerk van vrouwelijke officials
Begeleiding realiseren van een cultuurverandering
Algemene bewustmaking
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Figuur 23: Ondersteuning vrouw-man verhouding officials
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Aantal en verhouding m/v/x officials volledige
werking van de sportfederatie

Aantal en m/v/x-verhouding officials
06 Officials in de sportfederatie
Aantal en verhouding totaal aantal officials
Bij de bevragingen vroegen we naar het ‘Aantal officials actief binnen de sportfederatie (volledige
werking bij zowel voor jeugd als voor volwassenen, zowel topsport als lagere niveau)’. 19 sportfederaties
reikten hierover data aan.
Het aantal officials vertoont een grote variatie tussen de respondenten. Ruwweg onderscheiden we 3
categorieën met volgende verhouding vrouw/man/x (er werd geen x genoteerd):
▪

7 met gemiddeld 18 officials met een aandeel vrouwen tussen 9 en 35%

▪

9 met gemiddeld 161 officials met een aandeel vrouwen tussen 2 en 27%

▪

3 (waaronder 1 ploegsport en 2 individuele sporten (met groot aandeel vrouwen en mannen) met
gemiddeld 884 officials met een aandeel tussen vrouwen 7 en 45%

Aantal en verhouding officials hoogste niveau
Bij de bevraging vroegen we naar het ‘Aantal Vlaamse officials actief op het hoogste niveau (competities
op Vlaamse niveau (Vlaamse kampioenschappen of ‘landelijke reeksen’) én op nationaal niveau.)’. Bij 14
van de 20 sportfederaties die data aanreikten was dit van toepassing.
Het aantal officials op het hoogste niveau toonde een grote variatie tussen de federaties. Ruwweg
onderscheiden we 3 categorieën met volgende verhouding vrouw/man/x:
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Figuur 24: Aantal en verhouding m/v/x officials volledige werking van de sportfederatie

Aantal en verhouding m/v/x officials
hoogste niveau/nationaal
100

7 federaties gemiddeld 10 officials met een aandeel vrouwen tussen 0 en 35% (gemiddelde: 16%)
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Communicatie
07 Communicatie
Algemene communicatierichtlijnen en specifieke richtlijnen op vlak van beeld- en
taalgebruik omtrent doordracht evenwicht vrouwen/mannen.
▪

60% van de respondenten geeft aan algemene communicatierichtlijnen te
hebben rond beeld- en taalgebruik.

▪

33% geeft aan specifieke richtlijnen over beeld- en taalgebruik omtrent
man/jongen/vrouw/meisjes te hebben.

Opvallend is dat 2 federaties aangeven geen algemene richtiljnen te hebben, maar
wel specifieke.
Voorbeelden van de voornaamste toegepaste richtlijnen
Van de 10 sportfederaties (33%) die specifieke richtlijnen hebben over beeld- en
taalgebruik man/vrouw – meisje/jongen geven er 6 aan hierbij aandacht te hebben
voor het evenwicht en gelijke aandacht mannen/vrouwen – jongens/meisjes in
beeldmateriaal of in wedstrijdverslagen.
Enkele specifieke antwoorden: 1 federatie geeft aan meer beelden van
meisjes/vrouwen te gebruiken (ifv meer bereiken van vrouwen), 1 andere geeft aan
“zo weinig mogelijk schaarsgeklede personen” te gebruiken in beeldmateriaal.
Een federatie geeft aan rekening te houden dat “alle groepen van de bevolking
aanwezig zijn opdat er een herkenningsbeeld is voor iedereen”.
Opmerkelijk is ook dat 1 federatie aanvinkte dat er algemene en specifieke
communicatierichtlijnen zijn, maar bij de vraag naar voorbeelden aangeeft dat deze
richtlijnen “niet officieel zijn uitgeschreven”, maar ze wel letten op een evenwicht
meisjes en jongens.

Van de respondenten (7) die wel algemene communicatierichtlijnen hebben, maar
geen specifieke rond het evenwicht vrouwen/mannen, verwijst er 1 naar een
specifieke campagne voor 12-17 jarige meisjes waar men communicatie voert
afgestemd op deze doelgroep. Een andere geeft aan geen noodzaak te zien
momenteel aan richtlijnen ifv genderevenwicht, omdat zij er over waken dat “hun
communicatiestrategie afgestemd is op de doelgroep, de boodschap en de context
of bedoeling”.

33 % geeft aan specifieke
richtlijnen te hebben rond beelden taalgebruik omtrent
vrouw/man – jongen/meisje

Intersectionaliteit en/of gendergevoelig en –inclusief beeld- en taalgebruik
Via een niet-verplichte vraag werd gepolst naar de plaats van intersectionaliteit (of
het bewustzijn dat mensen op verschillende categorieën van verschil (afkomst,
klasse, gender, seksualiteit, etc.), die mekaar bovendien beïnvloeden, kunnen
afwijken van de norm en gediscrimineerd kunnen worden) in de sportfederatie; en
naar gendergevoelig en genderinclusief beeld- en taalgebruik.
Iets meer dan 50% (16) van de respondenten gaf hierop een antwoord. 9 of meer
dan helft gaf daarbij aan dat deze begrippen nog geen plaats hebben in de werking
van de sportfederaties.

De andere respondenten gaven een variatie van antwoorden: 2 verwezen naar de
stijgende aandacht voor “transgenders”. 2 verwezen naar hun “genderneutraliteit”.
1 federatie wees naar een project omtrent de integratie van vluchtelingen.
2 andere opmerkelijke antwoorden hier: “bij ons is er geen discriminatie op basis
van gender … Wij doen ons best meer vrouwen te tonen.” en een andere: “er zijn
geen genderproblemen”.
Een andere federatie: “Inclusieve gedachte is in continue groei en evolutie. Er is
voortschrijdend inzicht om correct, om te gaan met actuele issues ronder gender.”

Meer vrouwen aan het sportstuur in sportfederaties
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gendergevoelig en
genderinclusief beeld- en
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Goede praktijken
08 Praktijken & Plannen
Goede praktijken
In de bevraging werd gepolst naar 1 of 2 goede praktijken die men zelf
heeft of ziet bij andere sportfederaties of bij andere organisaties (ook
buiten de sportsector).

Opmerkelijk is dat er 2 verwijzen naar quota. 1 met de vermelding dat dit
niet de oplossing is. 1 andere geeft aan dat dit mogelijk een oplossing is,
maar “dat je dan wel nog genoeg en geschikte kandidaten moet vinden.”

Opmerkelijk is dat géénenkele respondent een goede praktijk aanhaalt van
een organisatie van buiten de sportsector. 7 respondenten (23%) geven
aan geen goede praktijken te hebben of kennen.

6 respondenten (20%) geeft geen goede praktijk aan maar omschrijft in
algemene termen wat zij ‘goede praktijk’ vinden. Dit geïllustreerd in
volgende citaten:

7 sportfederaties halen eigen goede praktijken aan: evenwicht in het team
(3), het gericht aanspreken van vrouwelijke bestuurders (3),
trainerscursussen voor dames, opstart van een damesteam, mannelijke en
vrouwelijke API, een scheidsrechtersafdeling waar men 1 vrouw heeft
gezocht en gevonden en een social media campagne.

▪

“Wij discrimineren niet”

▪

“Als je eenieder zichzelf laat zijn in een veilige omgeving, dan voelen ze
zich welkom. Bewustzijn dat iedereen een rugzak draagt en mogelijke
drempels heeft.” (antwoord door sportfederatie die aangeeft ‘neutraal’
te staan tegenover beleid rond gender en “geen uitdagingen te hebben
omtrent gender”.

▪

“Creëren van een mensgerichte context waardoor we de juiste profielen
aantrekken om zich te ontplooien. We willen een interessante mix
realiseren van competenties om die aan te wenden ifv de
geformuleerde doelstellingen in de … werking.”

▪

“we trachten geen onderscheid te maken tussen een specifieke
benadering voor mannen of vrouwen. Respect, transparantie,
beleefdheid en fair play zijn waarden en attitudes die we sterk
promoten.” (antwoord door een sportfederatie die eerder aangeeft
“geen uitdagingen te hebben rond gender”

5 verwijzen naar andere sportfederaties: federaties die interviews doen met
ondervertegenwoordigde doelgroep om als rolmodel te tonen, good
governance-trajecten van andere federaties, #mixedgendersport van de
internationale korfbalfederatie, Project Women in Ultimate, Initiatieven
Voetbal Vlaanderen, Vlaamse Wielerschool-Cycling Vlaanderen en Rugby
rond meer meisjes/vrouwen die de sport beoefenen.
De aangehaalde goede praktijken zijn in hoofdzaak positieve acties die
ongelijkheid willen compenseren. Een minderheid van de genoemde
praktijken gaan over het vormgeven van beleid voor gelijke behandeling. Er
worden geen goede praktijken genoemd vanuit het perspectief van de
methode van gender mainstreaming.

Meer vrouwen aan het sportstuur in sportfederaties

Er wordt een variatie van goede
praktijken van projecten en
campagnes bij sportfederaties
aangehaald. Deze zijn in
hoofdzaak positieve acties die
ongelijkheid willen compenseren

Géénenkele respondent haalde
een goede praktijk van buiten de
sportsector aan
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Wat maakt dat goede praktijken, goede praktijken zijn voor sportfederaties?
08 Praktijken & Plannen

Concrete output

Algemene organisatiecultuur

???

Aanpak of strategie?

Een 6-tal respondenten (meer dan 25%) van
wie antwoord geeft op wat de goede
praktijk goed maakt, verwijst naar het
concreet meer vrouwen bereiken (via bv.
trainerscursus voor vrouwen), vrouwelijke
bestuurders te hebben gevonden (via bv.
aanspreken) of representatiever zijn. Een
verwoordde het letterlijk als “er is een
vrouw gevonden”, als resultaat van een
initiatief een vrouwelijke official te vinden.

Een 3-tal respondenten verwijst naar het
effect van de goede praktijken op eerder de
algemene cultuur. Dit wordt verwoord als:

Enkele federaties geven een antwoord in
generieke termen als:

Er kan vastgesteld worden dat géénenkele
respondent verwijst naar bv. het
achterliggende proces of de aanpak van de
goede praktijk. Er werd bij niemand ook een
verwijzing gegeven naar een structureel
beleid of structurele strategie van de
sportfederatie.

Enkele verwijzen hier ook naar het
vervolgens rolmodel zijn van de vrouwen
die men dan vond. Een respondent geeft
aan “vrouwelijke medewerkers verstaan
problematiek vrouwelijke leden beter”. Een
andere (omtrent vrouwelijke API) geeft aan
dat dit drempelverlagend werkt.
Een respondent geeft aan dat dit zorgt voor
“aanvullende competenties”.

▪

▪

▪

“Bijdragen om een inclusieve
organisatie te zijn” (via bv. interviews
met vrouwen in
ondervertegenwoordigde functies.)

“Campagnes die vnl. streven naar
gelijkheid (i.p.v. te feministisch) Veilige omgeving/context die wordt
gecreëerd om meisjes/vrouwen te
stimuleren om deel te nemen”
“Wisselwerking op verschillende
geledingen: Respect tussen directie,
medewerkers. Gevoeligheden en
signalen worden opgevangen door
andere inzichten/aanvoelen”. (in een
federatie die aangeeft evenwicht v/m te
hebben in verschillende geledingen.

2 respondenten verwijzen naar
communicatiecampagnes en hun efficiëntie.

Meer vrouwen aan het sportstuur in sportfederaties

▪

“geen discriminatie” (bij vermelding “er
wordt gezocht naar mensen met
bepaalde kwalificaties en ervaringen”
als praktijk). Dit kwam 2x voor.

▪

“Mannen die plaats laten voor een
vrouw” (bij praktijken bij clubs met
vrouwelijke bestuurders)

▪

“Dat er geen formele quota zijn en dat
er nog steeds erg gefocust wordt op
competenties.” (bij verwijzing naar 2
organisatie met evenwicht, die geen
quota hebben, maar gericht aanspreken
bij vernieuwing of vervanging)

▪

“Voor ons zijn dit fundamentele
waardes” (bij de prakijk “we trachten
geen onderscheid te maken tussen een
specifieke benadering voor mannen of
vrouwen. Respect, transparantie,
beleefdheid en fair play zijn waarden en
attitudes die we sterk promoten”)

3 respondenten vermelden wel een goede
praktijk, maar gaven geen duiding wat
maakt dat dit een goede praktijk is voor
hen.
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Plannen en ambities
08 Praktijken & Plannen

Werken aan evenwicht mannen/vrouwen
▪

▪

Geen zicht op.

60% voorziet in de toekomst (eerder) actief te werken aan het evenwicht
man/vrouw. Niemand gaf aan er zeer actief op te gaan werken.
1 organisatie geeft aan eerder niet actief hierop te gaan werken. Deze
respondent geeft als duiding hierbij “Initiatieven om gendergelijkheid te
bevorderen is wel als actie opgenomen binnen het huidige beleidsplan
maar nog geen concrete initiatieven werden vastgelegd.”

Eerder niet actief
Total

3% 3%

33%

27%

33%

Neutraal
Eerder actief

Er werd beperkt extra toelichting hierbij gegeven.
▪

▪

Een respondent die ‘neutraal’ antwoordde: “We vinden het wel belangrijk
maar weten niet goed hoe het in te plannen in al het andere werk dat
momenteel binnen de federatie ligt te wachten.”
Een andere die er actief aan zal werken: “We zijn ons bewust van de
positieve effecten als er een mooi evenwicht is tussen mannen en
vrouwen in de verschillende geledingen. Als zich een opportuniteit
voordoet, zullen we het niet nalaten hierover te reflecteren en een juiste
keuze maken.”
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Figuur 26: Hoe actief plannen jullie in de toekomst te werken aan het evenwicht mannen/vrouwen (in bestuur, medewerkers,
trainers en officials) in de sportfederatie?

Geen zicht op.

Werken aan werven van meer vrouwen
▪

76% voorziet om (eerder) actief te werken aan het werven van meer
vrouwen. Geenenkele respondent geeft aan hier niet of eerder niet actief
op te werken.

Total

3%

20%

43%

Neutraal

33%

Eerder actief

Een respondent geeft hierbij de toelichting dat men opnieuw een oproep gaat
doen naar vrouwelijke bestuurders en andere gaat concreet op zoek naar
vrouwelijke invulling van het openstaande mandaat van ondervoorzitter.
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Figuur 27: Hoe actief plannen jullie in de toekomst te werken aan het werven van vrouwen (in bestuur, medewerkers, trainers
en officials) in de sportfederatie?

Meer vrouwen aan het sportstuur in sportfederaties
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Samenvatting & Conclusies bevraging
09 Samenvatting & Conclusies

Verkennende dialoog vanuit
verschillende perspectieven
Deze bevraging van Sport Vlaanderen is op
zich waardevol doordat ze in de diepte gaat,
voorbij cijfers, op wat leeft en bezig is bij
sportfederaties op vlak van vrouwen en het
evenwicht man-vrouw. Diverse
perspectieven en elementen die invloed
kunnen hebben worden zo zichtbaar
gemaakt. Want qua cijfers zien we over de
hele lijn een oververtegenwoordiging van
mannen als bestuurder, leidinggevende,
trainers of officials.
Meer dan 50% van de gesubsidieerde
sportfederaties ging door deze bevraging
intern de dialoog aan tussen minstens 1
bestuurder en leidinggevende, over wat
toch een complex thema kan genoemd
worden. In de antwoorden kan ook een
zelfkritische blik worden vastgesteld.

Sportfederaties deden een stevige
inspanning voor deze online bevraging. Dit
rapport baseert zich op de schriftelijke
neerslag van respondenten hun interne
bespreking van de vragen.

Focus op dé sport en weinig breder
maatschappelijke georiënteerdheid

Actie en nog weinig samenhang
strategie en visie

De focus en de kijk van sportfederaties is in
hoofdzaak en zeer vaak gericht op de sport
op zich (meer leden en clubs) en/of de
eigenheid van de sport als bepalende factor
voor het wel of niet nemen van initiatieven
of bij zelfanalyse van de situatie.

Sportfederaties ondernemen diverse acties
en initiatieven (vrouwen aanspreken,
campagnes opzetten, gerichte opleidingen
voor trainers, …). De focus ligt op positieve
acties om de ongelijkheid weg te werken.

Inzetten op een mix van vrouwen en
mannen wordt door velen wel belangrijk
gezien omwille van het maatschappelijk
imago of om impact te hebben.
De focus van de strategie ligt echter nog
heel beperkt op de rol van sportfederatie in
de maatschappij of de sporter op zich. Een
beperkte groep respondenten plaats de
uitdagingen rond de vrouw/manverhouding in een breder maatschappelijk
perspectief

Uit de bevraging en antwoorden zien we
nog weinig onderbouwde strategie en
weinig samenhang tussen acties, strategie
en visie op vlak van beleid voor gelijke
behandeling of gender mainstreaming. Dit
ook bij federaties die aangeven dat het
evenwicht bij hen “OK is” of initiatieven
“niet van toepassing”
Bij een aantal sportfederaties is een visie
die aansluit bij die van experten wel
aanwezig. Anderzijds komen “wij
discrimineren niet” en “wij kijken naar
capaciteiten en niet naar gender”, zonder
meer, ook voor in de antwoorden .
Intersectionaliteit (invloed verschillende
categorieën van verschil) en gendersensitief
en –inclusief taal- en beeldgebruik hebben
nog weinig plaats.

Meer vrouwen aan het sportstuur in sportfederaties

Mensen
De bevraging werd ingevuld door mensen.
Mensen met een eigen achtergrond,
houding en kijk, rol in de organisatie, … en
dat op een bepaald moment. Dit voedt de
rijkheid en variatie van perspectieven in de
antwoorden en illustreert de realiteit en
praktijk. Maar in relatie met de vaststelling
dat er nog weinig samenhang is tussen
acties, strategie en visie op vlak van de
verhouding vrouw-man, is dit belangrijk op
te merken ifv duurzaam en coherent beleid
van een sportfederatie.
Ter illustratie: een mixed
respondentengroep van een bepaalde
federatie (bestuur – leidinggevenden /
vrouw – man) kan een goede visie
uitspreken, die niet structureel vertaald
wordt naar acties. Eén mannelijke
leidinggevende kan op basis een
structureel plan het beeld van een
onderbouwde werking schetsen. Of
omgekeerd.
De elementen omtrent de governancerelatie tussen bestuur en medewerkers /
leidinggevende zijn hier ook belangrijk.

Actiebereidheid en
behoefte ondersteuning
Een groot % van de sportfederaties werkt
momenteel actief aan het evenwicht vrouwman en het werven van vrouwen als
bestuurder, trainer of official en geeft aan
dit ook in de toekomst te willen doen.
Diverse vormen van ondersteuning worden
aangegeven als nuttig te zijn: het opzetten
en ondersteunen via een algemene
bewustzijnscampagne, het opzetten van
netwerken van vrouwelijke
bestuurders/officials/trainers, begeleiding
bij realiseren van een cultuurverandering.
We zien dat federaties zowel nuttige interne
ondersteuning als naar de externe
omgeving aangeven.
Tijd, maar ook het geven van ‘prioriteit’ is
een belangrijke aangegeven bepalende
factor. Samen met een evenwicht tussen
enerzijds ondersteunen en ‘een duwtje’
geven; en anderzijds het versterken van de
autonomie en intrinsieke motivatie van
sportfederaties.
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