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Voorwoord

N A A R  M E E R  G E N D E R G E L I J K H E I D  I N  D E  S P O R T4

Gendergelijkheid is zowel voor de Europese Unie als voor 
mij persoonlijk een belangrijke prioriteit. Als EU proberen we 
iedereen in staat te stellen om het maximale uit zichzelf te 
halen, ongeacht achtergrond of gender. Sport is daarop geen 
uitzondering: geen vrouw of meisje mag achterblijven.

Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, want sport 
draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid, versterkt 
het immuunsysteem, verrijkt het leven van mensen en speelt 
een positieve rol in de samenleving. Het is een van de centrale 
oplossingen in de Europese aanpak van obesitas en een 
ongezonde levensstijl. Europeanen bewegen nog steeds niet 
genoeg en door de coronapandemie is de situatie verder 
verslechterd. Sport en lichaamsbeweging zijn nu belang-
rijker dan ooit. Uit de cijfers blijkt helaas dat meer mannen 
dan vrouwen actief zijn. Vrouwelijke leiders zijn nog altijd 
in de minderheid en treffen te veel obstakels op hun pad. 
Gemiddeld bekleden vrouwen slechts 14 % van alle hoge 
besluitvormende posities in de sportfederaties van EU-lid-
staten. Daarnaast mogen we niet toestaan dat er situaties 
zijn waarin vrouwelijke sporters worden blootgesteld aan 
gendergerelateerd geweld. Recent onderzoek biedt meer 
bewijs voor de omvang van dit probleem en de dringende 
noodzaak om vrouwen in de sport te beschermen en hun 
positie te verbeteren.

De Expertgroep inzake gendergelijkheid in de sport 
bestaat uit voormalig topsporters, politici, leden van Europese 
en internationale sportfederaties en gerenommeerde weten-
schappers. Zij werkten samen bij het opstellen van aanbeve-
lingen en het aanpakken van thema’s die te maken hebben 
met de participatie van meisjes en vrouwen in de sport, 
vrouwelijke coaches, de vertegenwoordiging van vrouwen 
in besluitvormingsprocessen, de berichtgeving in de media 
en gendergerelateerd geweld.

Deze aanbevelingen en voorstellen voor concrete acties 
richten zich tot de Europese Commissie, de lidstaten en 
internationale en nationale sportorganisaties. Het is daarom 
belangrijk dat we de handen ineenslaan en ons hard maken 
voor een meer evenwichtige gendervertegenwoordiging in de 
Europese sportsector. Persoonlijk span ik me erg in voor het 
verbeteren van de positie van vrouwen en het wegnemen van 
de obstakels die verhinderen dat zij het maximale uit zich-
zelf halen – niet alleen als speler, maar ook als aanvoerder, 
coach en leider.

Ik zie dit rapport als een zeer waardevolle bijdrage aan 
het politieke debat en ik vraag iedere belanghebbende uit de 
sport dan ook om het te gebruiken als een praktische toolkit 
op weg naar meer gendergelijkheid in de sport.

Mariya Gabriel
Eurocommissaris  
voor Innovatie, 
Onderzoek, Cultuur, 
Onderwijs en Jeugd
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Woord vooraf 
van de voorzitter

Iedere sportliefhebber weet hoe het gaat als er een 
belangrijke wedstrijd is: plotseling telt het land miljoenen 
“sporters” en “coaches” die de prestaties op tv of in het 
stadion van commentaar voorzien. Een meer gelijkwaar-
dige positie voor vrouwen en meisjes in de sport kunnen we 
alleen realiseren met een team van sportliefhebbers die het 
beste met hun geliefde sport voor hebben. Gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen is vanaf de oprichting een fundamenteel 
beginsel van de Europese Unie. Deelname van vrouwen aan 
sport en gelijke behandeling op alle niveaus behoren tot de 
belangrijkste prioriteiten van de Europese Commissie, maar 
het realiseren van gendergelijkheid blijft “werk in uitvoering”.

Sport draait om presteren en doorzetten, de beste zijn, 
de snelste, wedijveren met anderen of met jezelf. Terwijl 
een winnaarsmentaliteit in de sport zo belangrijk is, is 
het opvallend dat de sportsector niet goed presteert als 
het om het bestrijden van ongelijkheid gaat. Hiervoor zijn 
leiderschap en spoedige hervormingen nodig. Eurocommis-
saris Gabriel heeft blijk gegeven van groot leiderschap en 
een grote betrokkenheid bij gendergelijkheid. In december 
2020 riep zij de “Exoertgroep inzake gendergelijkheid in 
de sport” in het leven en benoemde zij de vijftien leden. 
De werkzaamheden startten in februari 2021 en werden 
in december 2021 afgerond. De deskundigen, vrouwen en 
mannen, komen uit vele lidstaten en hebben uiteenlopende 
achtergronden – voormalig sporters, wetenschappers en 
politici, en mensen afkomstig van sportorganisaties, interna-
tionale federaties, olympische comités, de vrouwenbeweging 
en universiteiten – maar ze hebben allemaal gemeen dat 
gendergelijkheid in de sport hen zeer aan het hart gaat. 
Vanwege corona spraken we online met deskundigen, 
wetenschappers en mensen uit de praktijk, die we hadden 
uitgenodigd om onderzoeksresultaten en goed praktijken te 

delen. Na iedere bijeenkomst was er een werksessie waarbij 
dieper op de onderwerpen werd ingegaan en aanbevelingen 
werden geformuleerd.

Ik ben ontzettend trots op dit rapport van de Expert-
groep, op het geweldige teamwork van onze twee rappor-
teurs Nicolas Delorme en Kolë Gjeloshaj, en van onze andere 
leden: Claudia Bokel, Marisol Casado, Sanda Corak, Sarah 
Gregorius, Marijke Fleuren-van Walsem, Terhi Heinila, Sarah 
Keane, Dominique Monami, Christa Prets, Sarah Townsend, 
Tine Vertommen, Bogdan Wenta en ikzelf. Mijn grote dank 
gaat uit naar alle deskundigen, de Europese Commissie, 
de adviseurs, en de vele sprekers en organisaties voor hun 
steun en bijdragen.

We hebben de steun van sportliefhebbers, sporters, 
coaches, leiders en beleidsmakers nodig om een “Team 
Gendergelijkheid” te vormen en vrouwen en meisjes een 
meer gelijkwaardige positie in de sport te geven. Help ons 
door deze aanbevelingen in uw organisatie toe te passen. 
Alleen als team, geïnspireerd door de aanbevelingen en voor-
gestelde acties in het rapport, kunnen we ervoor zorgen dat 
de EU haar belofte van gendergelijkheid waarmaakt. Sluit u 
aan bij ons team!

Emine Bozkurt
Voorzitter van de groep 
op hoog niveau inzake 
gendergelijkheid  
in de sport
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Inleiding

Gendergelijkheid is een fundamenteel beginsel van de 
Europese Unie (EU). Het is verankerd in de verdragen en iets 
dat de EU actief probeert te realiseren – meest recent door 
middel van haar strategie voor gendergelijkheid 2020-2025. 
Deze strategie moet vrouwen, mannen, meisjes en jongens, 
in al hun verscheidenheid, de vrijheid geven om de door hen 
gekozen weg te volgen en gelijke kansen bieden om zich 
te ontplooien, en deel te nemen en leiding te geven aan de 
Europese samenleving.

Terugkijkend op stappen die reeds zijn gezet, is met 
“Gender equality in sport – Proposal for strategic actions 
2014-2020” zeker wat bereikt, al moet het tempo van de 
hervormingen worden opgevoerd. Ten eerste ligt het beginsel 
van gendergelijkheid nu aan de basis van alle acties die 
in het kader van Erasmus+ Sport worden gefinancierd en 
worden projecten ter ondersteuning van de vrouwensport 
actief aangemoedigd. Ten tweede staat bewustmaking 
centraal in de EU-acties op dit gebied, met name via onder-
zoek en discussie – zoals binnen de deskundigengroep van 
de Commissie inzake goed bestuur. Ten slotte betekenen 
initiatieven zoals de jaarlijkse #BeInclusive EU Sport Awards 
een erkenning voor de organisaties die sport gebruiken om 
sociale inclusie, inclusief gendergelijkheid, te vergroten.

In 2020 kondigde Eurocommissaris Gabriel de oprichting 
van een deskundigengroep aan. Deze kreeg als opdracht 
verdere stappen te bespreken en voorstellen te doen voor 
toekomstige acties op het gebied van gendergelijkheid in de 
sport – aan de Europese Commissie, de EU-lidstaten en spor-
torganisaties. Het werk van de deskundigen moet uiteindelijk 
leiden tot het invoeren van concrete maatregelen op lokaal, 
nationaal en Europese niveau.

Dit rapport is het resultaat van het werk van de Expert-
groep inzake gendergelijkheid in de sport van de Europese 
Commissie. De vijftien leden van de Expertgroep werden in 
december 2020 benoemd. De werkzaamheden startten in 
februari 2021 en werden in december 2021 afgerond. De 
deskundigen stelden zes gebieden vast waarop actie kan 
worden ondernomen en deze stonden binnen de bijeenkom-
sten centraal. Wetenschappers en mensen uit de praktijk 
deelden hun onderzoeksresultaten en goede praktijken. 
Na iedere bijeenkomst was er een werksessie waarbij de 
presentaties werden samengevat en aanbevelingen werden 
geformuleerd.
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Dit rapport bestaat uit twee delen, gevolgd door een 
bibliografie en bijlagen, waaronder een lijst met voorbeeld-
projecten. Het eerste deel gaat over onderwerpen die op 
alle belangrijke thema’s van toepassing zijn, de transversale 
onderwerpen. In het tweede deel wordt ingegaan op acht 
centrale thematische gebieden. Bij elk gebied komen drie 
zaken aan de orde: een beschrijving van de huidige situatie 
vanuit wetenschappelijk oogpunt en van de modellen die 
door intergouvernementele organisaties worden gehanteerd; 
aanbevelingen; en actievoorstellen voor belanghebbenden, te 
weten de Europese Commissie, EU-lidstaten, sportfederaties 
en organisaties die verantwoordelijk zijn voor de breedtesport.

Vanwege het belang van sport voor de samenleving 
en het individuele fysieke en mentale welzijn, willen de 
leden van de Expertgroep, dat sport wordt opgenomen in 
het overheidsbeleid voor gendergelijkheid, in het bijzonder 
omdat gendergelijkheid systematisch moet worden opge-
nomen in beleidsmaatregelen met betrekking tot sport en 
lichaamsbeweging. In dit rapport is rekening gehouden met 
het verslag “Gender equality in sport – Proposal for strategic 
actions 2014-2020” en het EU-werkplan voor sport 2021-
2024. Tevens is gebruik gemaakt van de duale aanpak van 
de EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-20251, waarin 
acties voor gendergelijkheid worden gecombineerd met een 
betere integratie van een genderperspectief in alle EU-be-
leid en -initiatieven, en van het EU-genderactieplan (GAP) 
III – “Een ambitieuze agenda inzake gendergelijkheid en de 
empowerment van vrouwen in het externe optreden van de 
EU” (2021-2025).2

Dit rapport geeft op bondige wijze het doel van de leden 
van de Expertgroep niveau weer, namelijk de implemen-
tatie en ontwikkeling van maatregelen die breed toepasbaar 
zijn, zodat ze ook op lange termijn effect hebben. De leden 
menen dat de implementatie moet worden versneld op basis 
van duidelijk omschreven actieplannen waarvoor ook een 
budget beschikbaar is. In de periode 2010-2019 waren alle 
belanghebbenden betrokken bij onderzoek naar de positie 
van vrouwen in de sport en het ontwikkelen van technische 
tools (bijv. genderbudgettering). Het blijft essentieel dat 
belanghebbenden, binnen hun vakgebied, zo breed en zo 
snel mogelijk overgaan tot acties voor de lange termijn. In 
alle acties moet het beleid voor gendergelijkheid in de sport 
zijn opgenomen als criterium voor goed bestuur en dit moet 
een voorwaarde zijn bij het verlenen van steun. De leden van 
de Expertgroep zijn zich ervan bewust dat de initiatieven van 
belanghebbenden op dit gebied zijn verveelvoudigd en zij 
wijzen erop dat evaluatie en gegevensverzameling noodza-
kelijk zijn om de effecten ervan te meten. Daardoor wordt 
het mogelijk kwantitatieve en kwalitatieve doelen te behalen 
met betrekking tot de integratie van vrouwen in de sport.

1  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/qanda_20_357
2  https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-

2020-17-final_nl.pdf 

De leden van de Expertgroep hebben zich vooral bezig 
gehouden met het vaststellen van praktische maatregelen op 
lokaal niveau. Terwijl overheidsdiensten en sportfederaties al 
veel initiatieven op de hoogste niveaus – met name op inter-
nationaal niveau – hebben ontplooid, moeten nu ook op het 
niveau van de breedtesport grote stappen worden gezet qua 
verspreiding, bewustmaking, monitoring, evaluatie en onder-
steuning. Het viel de leden op, dat er al een aantal jaar een 
groot aantal relevante rapporten en aanbevelingen beschik-
baar zijn, waaruit blijkt dat men zich omstreeks 2010 al op 
grote schaal bewust was van de kwestie. Deze bronnen zijn 
nu nog steeds relevant. De leden gaven daarom de voorkeur 
aan een praktische benadering, ondersteund door de juiste 
tools en deskundigheid (de transversale onderwerpen) en een 
brede verspreiding van informatie die door alle betrokken 
groepen kan worden gebruikt. Zo wordt gewaarborgd dat dit 
rapport voor iedereen relevant is.

Door de veelheid aan initiatieven, onderzoeken en publi-
caties op het gebied van gendergelijkheid in de sport en 
door het aantal betrokken actoren, kunnen voor elk thema 
gemeenschappelijke praktijken worden geïdentificeerd en is 
er sprake van maximale efficiëntie. 

De acht geselecteerde, transversale onderwerpen 
kwamen steeds weer naar voren tijdens het werk aan de 
belangrijke thema’s. Omdat deze relevant zijn voor alle zes 
de centrale thematische gebieden waarop actie kan worden 
ondernomen, hebben we om twee redenen besloten deze 
afzonderlijk toe te lichten: ze zijn wezenlijk bij het ontwikkelen 
en implementeren van acties binnen de centrale thematische 
gebieden en de leden kunnen zich hierdoor concentreren 
op nieuwe, vooral wetenschappelijke, en meer specifieke 
bijdragen.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/qanda_20_357
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_nl.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_nl.pdf
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Door te kiezen voor transversale onderwerpen kunnen 
nieuwe ontwikkelingen en behoeften – die bij de implemen-
tatie van gendergelijkheidsbeleid naar voren komen – worden 
meegenomen. Dit heeft geleid tot onderwerpen als “Mannen 
als bondgenoten”, “Intersectionaliteit” en de behoefte aan 
“Coördinatoren voor gendergelijkheid”.

De transversale onderwerpen zijn:

• Gendermainstreaming

• Intersectionaliteit

• Genderbudgettering/-financiering

• Beleidsmonitoring en -evaluatie, onderzoek

• Scholing

• Communicatie

• Coördinatoren voor gendergelijkheid

• Mannen als bondgenoten

De zes centrale thematische gebieden waarop 
actie kan worden ondernomen, zijn die 
gebieden die voor publieke instellingen, met 
name sportfederaties, het meest relevant zijn:

• Participatie

• Positie als coach of official

• Leiderschap

• Sociale en economische aspecten van sport

• Berichtgeving in de media

• Gendergerelateerd geweld

De afgelopen tien jaar zijn er veel documenten verschenen 
over de rol, participatie en invloed van vrouwen in de sport. 
Deze documenten zouden kunnen bijdragen tot een effec-
tievere en snellere integratie van vrouwen in het veld. De 
huidige trends zijn: empowerment van vrouwen, een grotere 
rol in het management, meer zichtbaarheid, betere bescher-
ming in een gezonde en veilige omgeving, terugdringen van 
discriminatie en vooroordelen, en regelmatiger sporten onder 
begeleiding. De verschillenden aanpakken worden zowel 
beoordeeld op grond van goed beheer en bestuur, als op 
grond van de invloed op de volksgezondheid en het fysieke 
en mentale welzijn.

De uitdaging bestaat erin om met name jonge mensen 
structureel en op grote schaal mee te nemen in een traject 
waardoor ze leren en zelfredzaam worden. De doelen 
op lange termijn zijn meer vrouwen die sporten en meer 
mensen die kunnen investeren in alle aspecten van sport – 
van de meest politieke tot de meest technische aspecten. 
Overheidsdiensten moeten het opnemen van een genderge-
lijkheidsbenadering opleggen als voorwaarde voor hun steun. 
Er moeten monitorings- en ondersteuningsmechanismen 
worden ingevoerd door alle actoren te betrekken; manage-
mentfuncties (begroting, human resources, netwerken, 
communicatie enz.) moeten zo worden georganiseerd dat 
door overheidsdiensten en andere belanghebbenden gestelde 
doelen worden behaald. Er moet meer worden geïnvesteerd 
in de communicatie met jonge vrouwen, zodat zij beter 
begrijpen dat vrouwen door sport ervaring opdoen en meer 
invloed en zelfvertrouwen krijgen.

Het doel is te waarborgen dat organisaties – van lokaal 
tot internationaal niveau – een gendergelijkheidsbenadering 
in hun activiteiten opnemen en dat iedereen in de organisatie 
het betreffende beleid ook toepast. Met name moet meer 
worden gedaan aan de brede verspreiding van referentie-
documenten.

Inspanningen moeten zich richten op scholing als 
aanvulling op lichaamsbeweging door kinderen. Daarbij 
moet speciaal worden gekeken naar het ontwikkelen van 
mogelijkheden op scholen, waar vanwege de leerplicht infor-
matie eenvoudiger kan worden verspreid en gestructureerde 
buitenschoolse activiteiten kunnen worden ontwikkeld en 
gekoppeld aan clubs die worden geleid door gekwalificeerde 
en ervaren medewerkers.

De komende jaren moeten de in het afgelopen decen-
nium gestelde doelen worden behaald en er moeten 
monitorings- en ondersteuningsmechanismen komen voor 
alle niveaus van de sport. Het moet een decennium van 
implementatie worden, met actoren uit de breedtesport 
en investeringen in het onderwijs om de mentaliteit en 
praktijk te veranderen – te beginnen met de kennismaking 
met sport op school of bij sportclubs. Het moet ook een 
decennium worden waarbij verantwoordelijke posities beter 
toegankelijk zijn en symbolische aanwezigheid verandert in 
daadwerkelijk leiderschap. Om maatregelen effectief te laten 
zijn, moeten projecten worden gestroomlijnd door ze door 
specialisten te laten evalueren en door samen te werken 
met de wetenschappelijke wereld aan het organiseren van 
grootschalige gegevensverzameling en analyse. Hierdoor 
kunnen passende maatregelen worden genomen die op de 
verschillende vormen van participatie en doelgroepen van 
toepassing zijn, terwijl meer kennis beschikbaar komt over 
de laatste trends.
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Transversale  
onderwerpen

Wanneer we naar de zes centrale thematische gebieden 
kijken, moeten we de acht transversale onderwerpen in ons 
achterhoofd houden. Bij elk thematisch gebied zijn aanbe-
velingen – of “verdere stappen” – opgenomen; deze houden 
in een aantal gevallen rechtstreeks verband met de onder-
staande transversale onderwerpen.

1. Gendermainstreaming

Voor een wereldwijd, integraal, gestructureerd en 
langdurig effect is het nodig dat alle belangrijke belang-
hebbenden (met name sportorganisaties) een beleid van 
gendermainstreaming invoeren. Op Europees niveau wordt 
de integratie van gendermainstreaming in aan sport gere-
lateerde activiteiten aanbevolen3 en dus moeten sportor-
ganisaties (met name op nationaal en lokaal niveau) een 
dergelijk beleid stelselmatiger toepassen.

Gendermainstreaming wordt door het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid (EIGE) gedefinieerd als “het opnemen 

3 Conclusies van de Raad van 18 november 2010 over 
de rol van sport als bron en motor van actieve sociale 
insluiting, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/
TXT/?uri=CELEX%3A52010XG1203%2804%29;

 Resolutie van het Europees Parlement van 2 februari 2012 over de 
Europese dimensie van de sport (2011/2087(INI)), https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A52012IP0025;

 Conclusies van de Raad van 21 mei 2014 over gendergelijkheid 
in de sport, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/
TXT/?uri=CELEX:52014XG0614(09)

 Dit rapport wil aan de hand 
van specifieke acties voor 
iedereen inzichtelijk maken hoe 
we gendergelijkheid in de sport 
daadwerkelijke kunnen bevorderen. 
Daarbij is het essentieel dat we 
erkennen dat de traditionele regels en 
structuren in de sport hoofdzakelijk 
voor mannen zijn bedacht en dat we 
gendergelijkheid in alle sportbeleid en 
-strategieën moeten integreren.”

Sarah Keane
CEO van Swim Ireland 
en eerste vrouwelijke 
president van de 
Olympische Federatie 
van Ierland

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52010XG1203%2804%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52010XG1203%2804%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A52012IP0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A52012IP0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52014XG0614(09)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52014XG0614(09)
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van een genderperspectief in de voorbereiding, het ontwerp, 
de implementatie, monitoring en evaluatie van beleid, voor-
schriften en bestedingsprogramma’s, om gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen te bevorderen en discriminatie te 
bestrijden”.

Gendermainstreaming in de sport kan bestaan uit 
een drieledige aanpak4:

• gender als transversaal onderwerp en het 
integreren van gender in de analyse, implementatie, 
monitoring en evaluatie van alle projecten/
programma’s;

• genderspecifieke programma’s en initiatieven/
budgetten voor het aanpakken van specifieke 
gendervraagstukken;

• organisaties ontwikkelen die gender integreren 
in procedures, competenties van medewerkers, 
budgetten, partnerschappen, organisatiecultuur  
en een beleid van gelijke kansen.

Gendergelijkheid kan alleen worden gerealiseerd 
wanneer een genderbenadering onderdeel is van alle aan 
sport gerelateerde activiteiten, beleidsmaatregelen en struc-
turen. Overheidsdiensten en sportorganisaties moeten het 
concept van gendermainstreaming in hun referentieteksten 
opnemen.

2.  Intersectionaliteit

Hoewel dit actieplan zich specifiek richt op gendergelijk-
heid, is een intersectionele benadering van gelijkheid essen-
tieel. Alleen zo kan worden onderzocht hoe in elkaar grijpende 
machtssystemen individuele ervaringen beïnvloeden en tot 
ongelijkheden leiden.5 Het uitgangspunt van intersectiona-
liteit is dat verschillende patronen van op identiteit geba-
seerde ongelijkheid, zoals seksisme, racisme of homofobie, op 
elkaar inwerken6 Door de overlap tussen deze ongelijkheden 
ervaren individuen ze op verschillende snijpunten (intersec-
ties): geslacht/gender, ras/etniciteit, seksuele gerichtheid, 
sociaaleconomische status enz7

 

4 Charlie Sever: Gender & Sport: Mainstreaming Gender in Sports 
Projects, red. Swiss Agency for Development en Cooperation (SDC), 
2005,https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/9__
gender_and_sport__mainstream_gender_in_sports_projects.pdf

5 Collins, P. H. (2015). Intersectionality’s definitional dilemmas.  
Annual review of sociology, 41, 1-20.

6 Collins, P. H. (1993). Toward a new vision: Race, class, and gender as 
categories of analysis and connection. Race, Sex & Class, 25-45.

7 Lim, H., Jung, E., Jodoin, K., Du, X., Airton, L. & Lee, E. Y. (2021). 
Operationalization of intersectionality in physical activity and sport 
research: A systematic scoping review. SSM-population health, 
100808.

 Ik vind het echt belangrijk dat 
sportleiders op hoog niveau sterk bij 
gendergelijkheid zijn betrokken – in alle 
opzichten en op alle niveaus. Dit vraagt 
om verandering, zowel qua leiderschap 
als qua structuren. Sportorganisaties 
moeten de moed en de wil hebben 
om zich voortdurend in te spannen 
voor gendergelijkheid en diversiteit, 
gelijke toegang voor vrouwen tot 
besluitvorming en coaching te 
ondersteunen, en seksuele intimidatie 
en geweld in de sport aan te pakken. 
De rol van de media is van cruciaal 
belang en er is in dit opzicht de laatste 
tijd al veel vooruitgang geboekt.”
  

Door voor een intersectionele benadering te kiezen, 
begrijpen we beter waarom de aantallen sporters binnen op 
meerdere punten gemarginaliseerde groepen nog steeds heel 
laag zijn in vergelijking met de aantallen binnen dominante 
groepen. Hetzelfde geldt voor alle andere gebieden die in dit 
rapport worden besproken (te weten de positie als coach of 
official, leiderschap, sociale gelijkheid, berichtgeving in de 
media en gendergerelateerd geweld). Wit, man en hetero 
zijn nog steeds de heersende normen in de sport en binnen 
sportorganisaties, en de ongelijkheid die zwarte vrouwen 
of LGBTQI+-sporters ervaren zal beter worden begrepen 
vanuit een intersectionele benadering dan wanneer enkel 
naar gender wordt gekeken. Daarom adviseren we om in 
gendergelijkheidsbeleid een intersectionele benadering op te 
nemen (d.w.z. door ook rekening te houden met ras, etnische 
afkomst, seksuele gerichtheid enz.).

Terhi Heinilä
secretaris-generaal 
Nationale Vrouwenraad 
van Finland

https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/9__gender_and_sport__mainstream_gender_in_sports_projects.pdf
https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/9__gender_and_sport__mainstream_gender_in_sports_projects.pdf
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 We hebben een “winnend team” nodig 
om vrouwen en meisjes een gelijkwaardiger 
positie in de sport te geven, voor het welzijn 
en de veiligheid van alle EU-burgers. 
Laten we over de hele linie samenwerken, 
van beleidsniveau tot de praktijk van de 
breedtesport, van de bestuursleden tot de 
vrijwilligers op het veld. Alleen als team, 
geïnspireerd door de aanbevelingen en 
voorgestelde acties van de Expertgroep 
kunnen we ervoor zorgen dat de EU haar 
belofte van gendergelijkheid waarmaakt. 
Sluit u aan bij ons team!”

3.  Genderbudgettering/-financiering

De ervaring leert dat het succes en de juiste ontwikke-
ling van beleid afhankelijk zijn van adequate financiering, 
budgettering en het vermogen om middelen aan te trekken. 
Een wijze van begroten die bijdraagt aan de groei, ontwik-
keling en duurzaamheid van een project door beïnvloeding 
van de belangrijkste strategische activiteiten, moet voor alle 
belanghebbenden een kerndoel zijn bij het opstellen van 
regelgeving. Gezien het aantal en de diversiteit van belang-
hebbenden, en de noodzaak tot meer investeringen om de 
huidige, chronische onderfinanciering van vrouwensport – 
70 % van de beschikbare middelen worden nu besteed aan 
jongens en mannen8– is het cruciaal om begrotingen op een 
genderbewuste manier op te stellen, te plannen, goed te 
keuren, uit te voeren, te monitoren, analyseren en contro-
leren.9

Het Europees Parlement heeft benadrukt dat gender-
budgettering zich tussen 2015 en 2017 onvoldoende heeft 
ontwikkeld. Daarom is het noodzakelijk dat zowel over-
heidsdiensten als sportorganisatie budgetten toewijzen aan 
gendergelijkheid in de sport, ongeacht het aantal vrouwen 
dat een sport beoefent. Ook moet erop worden toegezien 
dat sport wordt opgenomen in investeringsprogramma’s in 
het kader van bestaand gendergelijkheidsbeleid (zoals het 
EU-genderactieplan III 2021-2025 – Een ambitieuze agenda 
inzake gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen 
in het externe optreden van de EU of het OESO-kader voor 
gendergelijkheid) en moet het opnemen ervan in toekomstig 
beleid verplicht worden gesteld. Gebruik van de EIGE-toolkit 
voor genderbudgettering – beschikbaar in alle EU-talen10– 
kan hieraan bijdragen.

Alle sportorganisaties (en hun belanghebbenden) moeten 
een deel van hun exploitatiebegroting bestemmen voor de 
ontwikkeling en implementatie van beleid en acties op het 
gebied van gendergelijkheid. Het duurzaam verstrekken van 
overheidsfinanciering is essentieel voor de ontwikkeling van 
dergelijk beleid (en voor de levensvatbaarheid ervan op lange 
termijn).

Toewijzing van een significant deel van publieke middelen 
moet afhankelijk worden gesteld van de implementatie van 
concrete acties. Op basis van een eerste kostenraming, een 
kosten-batenanalyse, een politiek oordeel en de prioritering 
van projecten kan een eerste besluit over de betaalbaarheid 
worden genomen. Aanbevolen wordt dat overheidsdiensten 
de implementatie van het OESO-programma voor gender-
budgettering bevorderen.

8 https://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
9 https://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
10 https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit

4. Beleidsmonitoring en -evaluatie, 
onderzoek
Monitoring en evaluatie van gendergelijkheidsbeleid 

moeten, samen met wetenschappelijk onderzoek, deel 
uitmaken van alle acties. Beleid moet verder worden uitge-
werkt om aanpassing mogelijk te maken van acties die op 
lange termijn bijdragen aan progressieve veranderingen. 
Beleid moet voortdurend worden aangepast in reactie op 
veranderingen in de lokale situatie of specifieke omgeving. Bij 
het plannen van acties moeten de verschillende organisatie-
niveaus duidelijk aangeven welke methoden moeten worden 
gebruikt voor monitoring, evaluatie en gegevensverzameling.

Monitoring is een verplicht onderdeel van steeds meer 
overheidsbeleid. Door UN Women wordt het als volgt gede-
finieerd: “monitoring is het systematisch verzamelen, analy-
seren en gebruiken van informatie om te volgen of een 
programma vooruitgang boekt bij het verwezenlijken van 
zijn doelstellingen en om managementbesluiten te sturen… 
Monitoring begint zodra een programma is gestart en duurt 

Emine Bozkurt 
voorzitter van de 
Expertgroep inzake 
gendergelijkheid 
in de sport

https://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
https://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit
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voort zolang het programma wordt uitgevoerd. Monitoring 
wordt soms een proces-, systeem- of formatieve evaluatie 
genoemd. Evaluatie omvat feedback, leerevaluatie, over-
drachtsniveaus en resultaten.”

Ter ondersteuning van robuuste systemen voor 
beleidsmonitoring en -evaluatie richt de OESO  
zich op drie pijlers:

• het opzetten van een institutioneel kader door 
de juiste juridische, beleids- en organisatorische 
maatregelen te treffen om de uitvoering van 
overheidsbeleid te ondersteunen;

• het bevorderen van het gebruik van bewijsmateriaal, 
beleidsmonitoring en -evaluatie door te investeren 
in vaardigheden van de overheidssector en in 
beleidsvormingsprocessen, en door de betrokkenheid 
van belanghebbenden te ondersteunen;

• het bevorderen van de kwaliteit van 
beleidsmonitoring en -evaluatie, bijvoorbeeld door 
richtsnoeren te ontwikkelen, in capaciteitsopbouw 
te investeren en door mechanismen voor toetsing 
en controle achteraf.

Gegevensverzameling is onlosmakelijk met deze bena-
deringen verbonden. Er moeten onderzoekers worden ingezet 
voor het regelmatig verzamelen en analyseren van gege-
vens om acties te kunnen bijsturen. Gegevensverzameling 
en de toekenning van financiële middelen daaraan moet 
systematisch, permanent en verplicht zijn. Alle belangheb-
benden moeten zorgdragen voor de juridische en technische 
omgevingen en processen die toegang geven tot gegevens, 
ondersteunende platforms en tools. Online open gegevens 
zijn cruciaal voor doorlopende monitoring/evaluatie en 
voor het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar 

gendergelijkheid. Samenwerking met 
onderwijsinstellingen zoals univer-

siteiten wordt ook ten zeerste 
aanbevolen.

Tot slot moet de implementatie en doelmatigheid 
van deze aanbevelingen en acties worden gemonitord en 
geëvalueerd. Daarvoor adviseren we de oprichting van een 
permanente groep op hoog niveau inzake gendergelijkheid 
in de sport.

5.  Scholing

Educatieve hulpmiddelen voor training en informa-
tievoorziening moeten integraal onderdeel zijn van elke 
implementatiefase van de actieplannen, strategieën en 
maatregelen voor gendergelijkheid die uit de aanbeve-
lingen voortvloeien. Zij zijn onmisbaar bij het verstrekken 
van informatie over de meest recente wetenschappelijke 
bevindingen, het leren van nieuwe praktijken en het toelichten 
van beleidsmaatregelen. Zij moeten, samen met de geschikte 
methodologie en vorm, tot alle strategische belangheb-
benden worden gericht. Hun belangrijkste functie is bij te 
dragen aan de implementatie door de kennis over het belang 
en het effect van gendergelijkheidsbeleid te vergroten. Dit 
moet ervoor zorgen dat de belangrijkste spelers verantwoor-
delijkheid nemen voor gendergelijkheidsplannen.

Hiervoor moeten belanghebbenden uitwisselingsplat-
forms ontwikkelen die hen helpen deze boodschap uit te 
dragen en de maatregelen op de meest geschikte manier te 
implementeren. Om aan deze behoeften te voldoen, moet 
een verscheidenheid aan educatieve platforms, methoden 
en programma’s worden geïmplementeerd.

Een educatief project is een strategisch instrument om 
prioriteiten en verwachte resultaten te definiëren en met 
doelgroepen te delen. Het is dus onderdeel van een bena-
dering die consistentie en synergie tussen alle niveaus van 
het systeem bevordert, waarbij rekening wordt gehouden 
met het feit dat alle veranderingen tijd en middelen vereisen 
en mogelijk op weerstand zullen stuiten. De meest gebrui-
kelijke acties zijn gendertraining (algemeen of specifiek) en 
bewustmaking.

 De meeste kinderen maken voor het eerst kennis met sport via 
schoolgym. Voor ISF – dat leren door sport bevordert – is het daarom 

van fundamenteel belang om ervoor te zorgen dat gendergelijkheid 
goed in alle sportactiviteiten is geïntegreerd, vanaf jonge leeftijd en

tijdens elke stap in de ontwikkeling van jongeren. Het rapport van 
de Expertgroep van de Europese Commissie is een zeer belangrijke 

ondersteunende tool voor jongeren, omdat alle belangrijke 
belanghebbenden erbij betrokken zijn en alle aspecten 

van gendergelijkheid in de sport worden belicht.

Kolë Gjeloshaj  
plaatsvervangend 
secretaris-generaal ISF
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6.  Communicatie

Communicatie is een integraal onderdeel van de 
EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 en moet een 
belangrijke rol spelen bij de promotie van dit rapport en bij 
de implementatie van de aanbevelingen uit het rapport door 
belanghebbenden. Daarom wijzen de leden van de Expert-
groep op de noodzaak om een communicatieplan voor de 
lange termijn te implementeren.

Alle belanghebbenden moeten op basis van dit rapport 
hun verantwoordelijkheid nemen, zodat het bijdraagt aan 
een gestructureerde implementatie van concrete acties. 
Belanghebbenden moeten hun samenwerking versterken en 
structureren zodat ze hun instrumenten, capaciteiten, beleid 
en acties verder kunnen ontwikkelen, terwijl ze tegelijkertijd 
ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen.

In eerste instantie moeten belanghebbenden uitvoerig 
worden geïnformeerd, want elke verandering vereist een 
reëel inzicht in de aard ervan en de wijze van uitvoering.  
Het rapport moet zo een referentiedocument voor overheids-
beleid zijn. Het is bedoeld als input voor de actieplannen van 
sportorganisaties en als onderwerp van kritische analyse door 
de wetenschappelijke wereld.

Dit zijn de aanbevelingen:

• verspreid het rapport onder belanghebbenden 
en maak het breed beschikbaar als 
referentiedocument, van internationaal tot lokaal 
niveau;

• waarborg de financiële en technische middelen en 
de menskracht voor consistente, langlopende en 
innovatieve communicatieplannen en bijbehorende 
acties om het rapport te promoten;

• communiceer over het gebruik van het rapport;

• verwijs naar het rapport in relatie tot acties 
die worden ondernomen in het kader van 
gendergelijkheidsstrategieën van belanghebbenden;

• organiseer evenementen om het rapport te 
presenteren en te bespreken;

• integreer het rapport in overheidsbeleid;

• vertaal het rapport in alle officiële EU-talen.

7. Coördinatoren voor gendergelijkheid

De benoeming van coördinatoren voor gendergelijkheid 
door alle sportorganisaties (van internationale federaties 
tot organisaties in de breedtesport) en bij sport betrokken 
overheidsdiensten – door iemand in te huren of door een 
bestaand lid van de organisatie op te leiden – wordt ten 
zeerste aanbevolen.

Het doel is dat strategieën/actieplannen voor genderge-
lijkheid op de meest doelmatige en georganiseerde manier 
worden geïmplementeerd en gemonitord door mensen met 
de vereiste kennis (d.w.z. een theoretische en praktische 
kennis van gendergelijkheid, intersectionaliteit en gemeen-
schapsontwikkeling).

Deze functie bestaat uit het ontwikkelen, uitvoeren en 
evalueren van een scala aan initiatieven om gendergelijkheid 
te bevorderen en gendergerelateerd geweld te voorkomen. 
De coördinator voor gendergelijkheid speelt een belangrijke 
rol bij het geven van technisch advies, het coördineren en 
implementeren van activiteiten (gendertraining en bewust-
making) en het toepassen van voorschriften, procedures en 
gendermainstreaming in programma’s.
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De coördinator voor gendergelijkheid heeft onder 
andere de volgende taken:

• Assisteren bij het ontwikkelen en beheren van 
genderinitiatieven voor alle programmaonderdelen 
en het geven van technische ondersteuning en 
training in genderbenaderingen voor uiteenlopende 
belanghebbenden;

• Erop toezien dat gender in managementkaders 
wordt geïntegreerd, het versterken en ondersteunen 
van strategieën voor gendergelijkheid en het 
ontwikkelen van capaciteit voor gendergelijkheid 
onder leden van de organisatie;

• Erop toezien dat alle programma’s 
genderbewust zijn;

• Centrale genderboodschappen formuleren die 
voortkomen uit praktijkervaring, evaluaties, 
onderzoek en projectuitvoering;

• Bijdragen aan het formuleren, ontwikkelen en 
implementeren van projectdoelen en -initiatieven 
op korte en lange termijn;

• Onderzoeken van mogelijkheden om overwegingen 
op het gebied van gendergelijkheid in andere 
operationele gebieden te integreren.

8. Mannen als bondgenoten

Sportorganisaties worden van oudsher door mannen 
gedomineerd. Er is nog steeds een grote kloof tussen het 
aantal vrouwen en het aantal mannen in machtsposities 
binnen de sport.11 Mannen in besluitvormende posities 
worden daardoor vaak als obstakel gezien omdat zij een 
uiting zijn van de mannelijke hegemonie.12

11 Burton (2015)
12 Burton (2019)

Er is in de wetenschappelijke literatuur echter duidelijk 
bewijs te vinden voor de positieve invloed van mannen die 
binnen de sport optreden als bondgenoten van vrouwen.13 
Zo kan negatieve beeldvorming worden omgezet in positieve 
beeldvorming, waarbij mannen als onderdeel van de oplos-
sing worden beschouwd. Bondgenootschap veronderstelt 
dat individuen die deel uitmaken van een dominante sociale 
groep bondgenoot kunnen worden van een gemarginali-
seerde sociale groep om systematische onderdrukking te 
bestrijden en zo te komen tot een systeem waarbij de macht 
eerlijk is verdeeld.14

Genderbondgenootschap erkent dat mannen de meeste 
besluitvormende posities bekleden en is erop gericht hun 
mogelijkheden te benutten om veranderingen binnen de 
sport te bewerkstelligen. Dit kan door vrouwen te steunen 
en hen toegang te geven tot, en kansen te bieden in kringen 
waarvan zij gewoonlijk zijn uitgesloten.15 Mannelijke leiders 
hebben toegang tot de strategische discussies waarbij beleid 
wordt bedacht en ontwikkeld, waardoor zij in de gelegenheid 
zijn om radicale organisatorische verandering in de sport te 
steunen.16 Op die manier kunnen mannen nog meer bondge-
noten op de been brengen. Dit is cruciaal omdat een indivi-
duele bondgenoot het probleem nooit alleen kan oplossen.17 
Daardoor spelen mannelijke bondgenoten een belangrijk rol 
bij het vormen van een coalitie voor hervorming die voor 
verandering kan zorgen.18

Het is dus cruciaal dat mannen als voorvechters van 
gendergelijkheid kunnen optreden op alle gebieden die in dit 
rapport aan de orde komen.

13  Heffernan (2018) 
14 Patel (2011)
15  Heffernan (2018) 
16 Ely & Meyerson (2000)
17  Bishop (2002); Reason e.a. (2005) 
18 Heffernan (2018)

 Ik kreeg veel steun van zowel 
mannelijke als vrouwelijke sporters 

en sportofficials bij mijn verkiezing als 
eerste vrouwelijke voorzitter van de IOC-
atletencommissie. In mijn functie heb ik 

veel vrouwelijke sporters kunnen steunen 
en begeleiden naar een leiderschapspositie. 

Alleen door samen te werken kunnen 
we gendergelijkheid realiseren en 

de weg vrijmaken voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 

in leiderschapsposities op alle niveaus.”

Claudia Bokel
olympiër en voormalig 
lid van het uitvoerend 
comité van het IOC



Achtergrond

Zoals in referentiedocumenten19 wordt benadrukt, heeft 
regelmatige en matig intensieve lichaamsbeweging verschil-
lende gezondheids-, psychische en sociale voordelen, terwijl 
een zittende levensstijl een risicofactor is voor het ontwik-
kelen van veel chronische ziekten. De coronapandemie heeft 
aanzienlijk bijgedragen aan een zittende levensstijl, met 
name onder meisjes en vrouwen.20

Volgens de Eurobarometer over sport en lichaamsbewe-
ging21 zijn er in Europa minder vrouwen (36 %) dan mannen 
(44 %) die regelmatig sporten. Daarnaast doet 40 % van de 
mannen nooit aan lichaamsbeweging, tegenover 52 % van de 
vrouwen. Ook al bestaan er aanmerkelijke verschillen tussen 
de lidstaten, overal geldt dat minder vrouwen dan mannen 
sporten. Hoe vaak vrouwen sporten, neemt af naarmate zij 
ouder worden: 33 % van de vrouwen in de leeftijdsgroep 
van 15-24 jaar doet niet aan lichaamsbeweging. In de groep 
25-39-jarigen is dit 42 %, in de groep 40-54-jarigen 50 % 
en onder de 55+-ers 64 %. De percentages mannen die niet 

19 De EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging; de strategie van 
de Wereldgezondheidsorganisatie voor lichaamsbeweging voor 
de Europese regio 2016-2025; en de WHO-richtlijnen voor 
lichaamsbeweging en zittend gedrag

20 Garcia-Tascon e.a. (2020).
21 https://data.europa.eu/data/datasets/s2164_88_4_472_eng?locale=nl

aan lichaamsbeweging doen zijn: 15 % in de leeftijdsgroep 
van 15-24 jaar, 28 % in de groep 25-39-jarigen, 39 % in de 
groep 40-54-jarigen en 58 % onder de 55+-ers. Vrouwen zijn 
ook minder intensief betrokken bij vrijwilligersactiviteiten in 
de sport dan mannen (4 % tegenover 8 %).22

Volgens recente wetenschappelijke literatuur23 wordt 
deze kloof veroorzaakt door praktische, persoonlijke en soci-
aal-culturele barrières. Praktische barrières zijn o.a. gebrek 
aan tijd, zorg voor de kinderen en geld, veiligheidsoverwe-
gingen en beperkte toegang tot voorzieningen. Persoonlijke 
barrières zijn o.a. een negatief lichaamsbeeld, gebrek aan 
de juiste kleding/uitrusting, gebrek aan zelfvertrouwen/
eigendunk en invloed van ouders/familie. Sociaal-culturele 
barrières zijn o.a. het idee dat sport door mannen wordt 
gedomineerd, genderstereotypen, het ontbreken van vrouwe-
lijke rolmodellen, intimidatie en misbruik (zie het onderdeel 
“Gendergerelateerd geweld”), en opvattingen en vooroordelen 
over seksualiteit, handicap en etnische afkomst. Vanwege 

22 Speciale Eurobarometer 472: Sport en lichaamsbeweging (2018)
23 Abdelghaffar & Siham (2019); Andersen & Bakken (2019); 

Basterfield e.a. (2016); Downward e.a. (2014); Eime e.a. (2015); 
Grima e.a. (2017); Hickey e.a. (2017); Hulteen e.a. (2017); Jenkin e.a. 
(2017); O’Reilly e.a. (2018); Portela-Pino e.a. (2020); Somerset & 
Hoare (2018); Spiteri e.a. (2019); Storr e.a. (in druk)

Participatie
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https://data.europa.eu/data/datasets/s2164_88_4_472_eng?locale=nl
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 Gelijkheid in de sport betekent 
iedereen dezelfde kansen bieden in  
de sport, op alle niveaus – van sporters 
tot het management. Hier ligt een 
uitdaging voor onszelf, onze clubs
en onze sportorganisaties; het betekent 
de sportcultuur veranderen en leren 
hoe we diversiteit moeten omarmen.”

deze barrières sporten vrouwen, meer dan mannen, buiten 
sportorganisaties en -clubs. Daarnaast zijn vrouwen, vanwege 
de genoemde genderstereotypen, in bepaalde sporten over-
vertegenwoordigd (zoals in dansen en gymnastiek) en in 
andere juist ondervertegenwoordigd (zoals in boksen en 
rugby). Wanneer we zien dat er barrières zijn om te gaan 
sporten als gevolg van een binaire genderbenadering (man/
vrouw), moeten we ook erkennen dat de barrières voor een 
aantal anderen nog groter zijn. Bij de onlangs gehouden 
OUTSPORT-enquête24 bleek dat 90 % van de respondenten 
het gevoel had dat homofobie/transfobie wijdverspreid is 
in de sport vanwege redenen die uiteenliepen van eigen 
negatieve ervaringen tot homofoob/transfoob taalgebruik.25 

24 https://www.out-sport.eu/survey-2/
25 Speciale Eurobarometer 472: Sport en lichaamsbeweging (2018)

Sarah Townsend 
medevoorzitter EGLSF

Aanbevelingen

1. Integreer (mainstream) gendergelijkheid 
in alle sportbeleid en -strategieën

 Neem gendergelijkheid op in alle beleid op 
het gebied van sport, jeugd, gezondheid en 
onderwijs, bij het toewijzen van middelen en 
in de besluitvorming. Zet mechanismen op, 
te beginnen bij scholen, die bijdragen aan 
sportbeoefening door meisjes en vrouwen van 
alle leeftijden, met name binnen meer kwetsbare 
en minder actieve groepen. Bied vrouwen 
gelegenheid om te sporten, op alle niveaus, en 
draag daarmee bij aan doelen en effecten op het 
gebied van gezondheid, empowerment, inclusie 
en integratie. Bevorder de balans tussen werk/
studie en gezinsleven en sportbeoefening.

2. Ontwikkel actieplannen voor gendergelijkheid 
en reserveer middelen om de mogelijkheden 
voor sportbeoefening voor alle 
meisjes en vrouwen te vergroten 

 Deze actieplannen moeten gericht zijn 
op vrouwen in al hun diversiteit en op 
sportbeoefening door vrouwen van alle 
leeftijden. Ook moet er aandacht zijn voor de 
kansen die sport meisjes en vrouwen biedt op 
het gebied van vrijwilligerswerk, burgerschap 
en leiderschap binnen hun gemeenschap.

3. Garandeer gelijke toegang tot voorzieningen 
(zoals sportlocaties, uitrusting en kleding) 

 Neem barrières weg en stop discriminerend gedrag 
tegenover meisjes en vrouwen. Waarborg gelijke 
toegang voor alle meisjes en vrouwen als het gaat 
om trainings- en wedstrijdtijden, kwalitatief goede 
infrastructuur en uitrusting. Ontwikkel veilige 
openbare ruimten voor binnen- en buitensport.

4. Monitor en evalueer de 
voortgang/implementatie

 Stimuleer de Europese Commissie, lidstaten 
en sportorganisaties om de huidige status 
van, de voortgang richting en de barrières 
voor gendergelijkheid te monitoren en te 
evalueren. Ontwikkel geharmoniseerde 
methoden voor monitoring en evaluatie.

https://www.out-sport.eu/survey-2/
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Verdere stappen

 Europese Commissie

• Streef naar samenwerking met de Raad van Europa 
en ga door met het ontwikkelen en uitvoeren van 
het ALL IN-project.

• Bevorder en steun onderzoek naar gendergelijkheid 
in de sport en creëer kansen voor minderheids-
groepen, rekening houdend met intersectionaliteit.

• Integreer gendermainstreaming in Erasmus+ en 
andere EU-financieringsinstrumenten. Benadruk de 
mogelijkheid om middelen uit het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling toe te wijzen voor het 
verbeteren van gendergelijkheid in sportvoorzieningen.

• Meet, monitor, evalueer en deel de voortgang rich-
ting gendergelijkheid in de sport. Overweeg het 
inschakelen van structuren zoals EIGE.

• Probeer meisjes en vrouwen te bereiken via de Euro-
pese Week van de Sport en HealthyLifestyle4All.

• Ontwikkel tools voor sportorganisaties om inspire-
rende rolmodellen en voorbeelden van sportende 
vrouwen en meisjes in het zonnetje te zetten (bijv. 
een BeEqual Award of een specifieke categorie van 
de BeInclusive Sport Awards van de EU).

• Breng een dialoog met alle belanghebbenden op 
gang om gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
in de sport te bevorderen.

 Lidstaten

• Maak overheidsfinanciering voor sportorganisaties 
afhankelijk van de ontwikkeling en implementatie 
van strategische plannen en acties voor gender-
gelijkheid.

• Ontwikkel een gendergelijkwaardig sportbeleid in 
samenwerking met sportorganisaties.

• Stimuleer een praktische, op gender gebaseerde 
aanpak bij de beoordeling van voorgestelde sport-
projecten en -programma’s door overheidsinstanties.

• Wijs op het belang van, en reserveer middelen voor, 
kwalitatief goede programma’s voor lichamelijke 
opvoeding op scholen en buitenschoolse sportacti-
viteiten voor meisjes van alle leeftijden en in al hun 
verscheidenheid om te voorkomen dat zij afhaken.

• Voorzie in veilige voorzieningen en uitrusting voor 
alle meisjes en vrouwen, met name bij sportlocaties 
die met overheidsgeld zijn gefinancierd (inclusief 
scholen).

• Verlang dat gekwalificeerde coaches, officials en 
leiders bijdragen aan veilig sporten voor vrouwen.

• Onderschrijf internationale verdragen inzake 
mensenrechten en vrouwenrechten om sportmoge-
lijkheden te stimuleren en verbiedt het uitvaardigen 
van discriminerende regelingen en procedures.

• Herzie wetgeving, voer procedures in en voorzie in 
stimulansen en financiële steun om aan sport gere-
lateerd beleid, onderwijs en onderzoek op het gebied 
van gendergelijkheid te bevorderen.

  Internationale en nationale  
sportorganisaties

• Geef financiële stimulansen aan lidorganisaties voor 
het ontwikkelen en implementeren van plannen en 
acties op het gebied van gendergelijkheid.

• Ontwikkel een gendergelijkwaardig sportbeleid door 
regelingen te herzien, financiële steun en andere 
stimulansen te verstrekken en nieuwe procedures 
in te voeren.

• Steun nationale, regionale en lokale sportinfrastruc-
tuur (ook op scholen) door veilige voorzieningen en 
uitrusting beschikbaar te stellen aan alle meisjes 
en vrouwen.

• Voorzie in financiële, materiële en educatieve onder-
steuning voor gekwalificeerde coaches, officials en 
leiders om veilige participatie van vrouwen in de 
sport te bevorderen.

• Bied alle meisjes en vrouwen gelijke kansen om op 
elk niveau wedstrijdsport te beoefenen (bijv. door 
het ontwikkelen van programma’s die genderonge-
lijkheid aanpakken).

• Maak gebruik van programma’s die verband houden 
met grote sportevenementen om de mogelijkheden 
voor meisjes en vrouwen om sport te beoefenen, te 
vergroten.

 
Organisaties in de breedtesport

• Ontwikkel beleid voor gendergelijkheid en het 
beschermen van meisjes en vrouwen in al hun 
verscheidenheid.

• Draag zorg voor, en garandeer de beschikbaarheid 
van, veilige voorzieningen en uitrusting voor alle 
meisjes en vrouwen.

• Neem disciplinaire maatregelen en procedures 
met betrekking tot gendergerelateerd(e) geweld/ 
misbruik/intimidatie op in ethische codes en regel 
ondersteuning voor slachtoffers.

• Benoem coördinatoren voor gendergelijkheid.



Positie als coach  
of official

vrouw. Vrouwen zijn dus duidelijke ondervertegenwoordigd 
in posities als coach en official, met name op topsportniveau. 
Bovendien zien we vrouwelijke coaches en officials vooral bij 
sporten die hoofdzakelijk door vrouwen worden beoefend, 
zoals dansen en gymnastiek.28 Zij zijn ook meer betrokken 
op lokaal en regionaal niveau dan op nationaal en interna-
tionaal niveau.29

28 LaVoi (2017)
29 Norman (2021a)

Achtergrond
 

Volgens de Eurobarometer over sport en lichaamsbeweging26 
worden meer mannen (30 %) dan vrouwen (23 %) coach. 
Op basis van cijfers uit zeven EU-lidstaten concludeerde 
het EIGE-rapport over gendergelijkheid in de sport uit 2015 
dat slechts 20-30 % van de sportcoaches in Europa vrouw 
is.27 Tijdens de Olympische Spelen in Tokyo van 2020 was 
slechts 13 % van de coaches en 30,5 % van de officials 

26 https://data.europa.eu/data/datasets/s2164_88_4_472_eng?locale=nl
27 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-sport

 Het gezamenlijk project met de 
deskundigen in de Expertgroep heeft de 

bestaande achterstanden op het gebied van 
gendergelijkheid in de sport heel duidelijk 
aan het licht gebracht. Het resultaat zijn 

bruikbare aanbevelingen om te komen tot 
een faire samenwerking tussen alle partijen 

in de sport. Ik hoop en wens dat dit, de 
komende jaren, echt in de praktijk wordt 

gebracht door mensen die in de EU-lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor sport.”

Christa Prets
voorzitter van de 
Oostenrijkse organisatie 
100% Sport
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https://data.europa.eu/data/datasets/s2164_88_4_472_eng?locale=nl
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-sport


Volgens recente wetenschappelijke literatuur30 wordt 
deze kloof veroorzaakt door organisatorische, sociaal-cul-
turele, intermenselijke en persoonlijke barrières. Organisa-
torische, sociale en culturele barrières zijn o.a. een gebrek 
aan kansen voor vrouwen om coach te worden, het idee dat 
coaching door mannen wordt gedomineerd en genderste-
reotypen die samenhangen met factoren als een gebrek 
aan mogelijkheden om internationale ervaring op te doen, 
een gebrek aan netwerken voor vrouwelijke coaches en een 
gebrek aan belangstelling voor deze kwesties op leider-
schapsniveau. Intermenselijke barrières zijn o.a. een gebrek 
aan steun van opleidingscoördinatoren en negatieve inter-
actie met mannelijke tegenhangers vanwege genderstereo-
typen. Persoonlijke barrières zijn o.a. het ontbreken van een 
vergoeding, problemen bij het vinden van een balans tussen 
gezinsleven en fulltime coachen, de invloed van genderste-
reotypen op zelfvertrouwen/eigendunk en een gebrek aan 
scholingsprogramma’s.

Vrouwelijke rolmodellen spelen een significante rol bij het 
vergroten van het aantal vrouwen dat sport.31. Dit lijkt niet te 
gelden voor coaching32, maar wel weer voor het aanblijven 
van coaches: de kans dat vrouwen die gaan coachen dit 
ook blijven doen, is vier maal zo groot als zij een vrouwelijk 
rolmodel hebben.

Mentorschapsinitiatieven hebben dus een significante 
invloed33, ook al blijft dit een vaag concept34, maar de 
voordelen zijn beperkt tot het individuele en intermense-
lijke niveau.35 Het organisatorische/sociaal-culturele niveau 
behoeft echter nog steeds aandacht. Naast mentorpro-
gramma’s lijkt een duale strategie bestaande uit formele 
regelingen (bijv. streefwaarden en quota) en positieve discri-
minatie van vrouwen, bij te dragen aan de werving en empo-
werment van vrouwelijke coaches.36

Met betrekking tot vrouwelijke officials blijkt uit een 
recente beoordeling van wetenschappelijke literatuur dat 
er een tekort is aan gerapporteerd onderzoek op dit gebied, 
met name op Europees niveau.37De weinige beschikbare 
onderzoeken richten zich op vier thema’s: barrières, onder-
steuning, motieven en behoud. De voornaamste barrières 
houden verband met negatieve ideeën over, en een seksis-
tische houding tegenover, vrouwelijke officials onder spelers, 
coaches en toeschouwers.38

30 LaVoi (2017); Banwell (2021); Day (2021); Norman (2021b)
31 Mutter & Pawlowski (2014) 
32 Wasend & LaVoi (2019)
33 Banwell e.a. (2019)
34 Leeder & Sawiuk (in druk)
35 Banwell e.a. (2020)
36 Tjønndal (2021
37 Baxter e.a. (in druk)
38 Forbes et al. (2015); Nordstrom et al. (2016)

Aanbevelingen

1. Vergroot de kennis over de mogelijkheden 
voor vrouwen om coach of official te 
worden – op alle niveaus – en help deze te 
ontwikkelen Zie erop toe dat streefwaarden 
worden vastgesteld voor een gendergelijke 
deelname aan scholingsprogramma’s voor 
coaches en officials. Ontwikkel initiatieven en 
programma’s met minimumstreefwaarden voor 
deelname om vrouwen nationale en internationale 
ervaring te laten opdoen (van nationaal niveau 
tot internationale kampioenschappen).

2. Mentorschap
 Ontwikkel mentorschapsinitiatieven op alle niveaus.

3. Pas wervingsprocedures en (financiële) 
stimulansen aan

 Voorzie in aangepaste wervingsprocedures die 
het voor vrouwen mogelijk en aantrekkelijker te 
maken om coach of official te worden, op vrijwillige 
basis of professioneel. Beloon het werven van 
vrouwen op alle niveaus, met speciale nadruk op 
nationale teams en de hogere wedstrijdniveaus.

4. Draag bij aan aantrekkingskracht 
en communicatie 

 Investeer in campagnes om de belangstelling 
van meisjes en vrouwen te wekken – en te 
behouden – voor een rol als coach of official. 
Vind rolmodellen en promoot de positieve 
aspecten van een rol als coach of official.

5. Onderzoek/gegevensverzameling
 Investeer in onderzoek, onderwijs en beleid dat 

vrouwelijke coaches en officials promoot en 
beschermt. Implementeer tools en procedures 
die gegevensverzameling en onderzoek 
stimuleren en kennis vergroten. Stimuleer de 
uitwisseling van informatie op Europees niveau 
door landen te vragen nationale registers op 
te zetten met coaches en officials, met daarin 
informatie over vrouwelijke coaches.

19
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Verdere stappen

 Europese Commissie

• Stimuleer goede praktijken en streefwaarden om 
vrouwelijke coaches en officials te ondersteunen.

• Stimuleer het opnemen van bepalingen voor vrou-
welijke coaches en officials in de gendergelijkheids-
plannen en -acties van lidstaten en sportorganisaties.

• Vestig de aandacht op financieringsmogelijkheden 
voor onderzoek en doe een beroep op de lidstaten 
om de aantallen, achtergrond en ervaringen van 
vrouwelijke coaches en officials op een gestandaar-
diseerde manier te onderzoeken.

• Steun reclamecampagnes waarin vrouwen en 
mannen worden afgebeeld in sporten en rollen die 
niet gender stereotype zijn.

 Lidstaten

• Voorzie in financiering voor functionarissen op het 
gebied van gendergelijkheid, van nationaal niveau 
tot op het niveau van de breedtesport.

• Neem bepalingen voor vrouwelijke coaches en offi-
cials op in nationale gendergelijkheidsplannen.

• Propageer gelijke kansen en gelijke beloning voor 
vrouwelijke coaches en officials.

• Stel streefwaarden vast voor de werving en ontwik-
keling van vrouwen als coach of official.

• Monitor en evalueer gendergelijkheidsacties.

• Steun mentorprogramma’s vanaf het niveau van 
scholen en de breedtesport tot professioneel niveau.

• Propageer een goede balans tussen werk en privé, 
en gezinsvriendelijke arbeidsomstandigheden.

• Steun scholingsprogramma’s die genderstereotypen 
op scholen en in sportorganisaties aanpakken.

• Steun reclamecampagnes waarin vrouwen en 
mannen worden afgebeeld in sporten en rollen die 
niet gender stereotype zijn.

• Start aanvullend onderzoek naar culturele en orga-
nisatorische barrières voor vrouwelijke topcoaches 
en voor participatiecoaches die topcoach willen 
worden, of hadden willen worden maar daar niet 
in zijn geslaagd.

  Internationale en nationale  
sportorganisaties

• Ontwikkel en implementeer bepalingen voor gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwelijke topsporters en 
-coaches in leiderschaps- en coachende teams (bijv. 
streefwaarden voor sportwedstrijden, educatieve 
workshops enz.)
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• Prioriteer het dichten van de genderkloof onder 
coaches en officials en ontwikkel een actieplan voor 
de werving, training en ontwikkeling van vrouwelijke 
coaches en officials.

• Bied ontwikkelkansen voor vrouwelijke coaches op 
alle niveaus in de vorm van meelopen, praktijk-
gemeenschappen, mentorschap en netwerkpro-
gramma’s.

• Monitor periodiek de genderkloof bij coaches en 
officials en de effectiviteit van de getroffen maat-
regelen.

• Neem in alle scholingsprogramma’s een module op 
over het voorkomen van discriminatie (gericht op 
vooroordelen over gender en ras, LGBTQI+-fobie 
enz.).

• Ontwikkel en implementeer maatregelen voor het 
behouden van vrouwelijke coaches en officials (bijv. 
meer scholing en specialisatie, open wervingsproce-
dures, kinderopvang).

• Voer maatregelen in die het voor vrouwelijke 
topsporters mogelijk of eenvoudiger maken om 
op enig moment in hun carrière coach of official 
te worden.

• Ontwikkel en implementeer maatregelen die 
bijdragen aan de balans tussen werk en privé, en 
bescherm het fysieke, psychische sociale welzijn van 
vrouwelijke coaches en officials. Pas de planning van 
wedstrijden op verschillende niveaus aan, met name 
op het niveau van de breedtesport, zodat vrouwen 
het coachen met hun privéleven kunnen combineren.

• Promoot vrouwelijke coaches en officials als rolmodel 
en toon vrouwen in leiderschapsposities om gender-
stereotypen te bestrijden. Betrek mannen hierbij.

• Zet een mentorprogramma op voor meisjes en 
vrouwen die geïnteresseerd zijn in een rol als coach 
of official op het niveau van de breedtesport, ook 
op scholen. Bied clubs (financiële) stimulansen om 
deel te nemen.

 Organisaties in de breedtesport

• Ontwikkel interne procedures waardoor vrouwen 
coach of official kunnen worden bij de club.

• Zet een mentorprogramma op voor meisjes/vrouwen 
op het niveau van de breedtesport. Bied clubs (finan-
ciële) stimulansen om deel te nemen.

• Pas de planning van sportbeoefening en -wedstrijden 
op verschillende niveaus aan, met name op het 
niveau van de breedtesport, zodat vrouwen het 
coachen met hun privéleven kunnen combineren.

• Deel ervaringen met organisaties die coaches of 
officials als lid hebben.

• Bied vrouwen (financiële) stimulansen om coach of 
official te worden (bijv. gratis lidmaatschap).

• Implementeer maatregelen voor het behouden van 
vrouwelijke coaches en officials (bijv. meer scholing 
en specialisatie, open wervingsprocedures, kinder-
opvang).

• Implementeer maatregelen die bijdragen aan de 
balans tussen werk en privé, en bescherm het 
fysieke, psychische sociale welzijn van vrouwelijke 
coaches en officials.

• Promoot lokale vrouwelijke coaches en officials als 
rolmodel. Betrek mannen hierbij.

• Maak meisjes al vanaf jonge leeftijd bewust van de 
voordelen van het coach of official zijn.
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machtsspelletjes, invloed van belanghebbenden en institutio-
nele discriminatie, de belangrijkste factoren voor het gebrek 
aan vrouwen in leiderschapsposities.

Op mesoniveau is de bedrijfsvoering gebaseerd op het 
idee van “de machtige man” en “de volgzame vrouw”. Als 
gevolg daarvan worden alle posities die er toe doen door 
mannen ingenomen. Organisatiecultuur (bijv. de bestendiging 
van gedrag dat hegemonische mannelijkheid versterkt), nega-
tieve stereotypen en discriminatie (d.w.z. minder middelen 
toekennen aan vrouwen) spelen ook een belangrijke rol.

Op microniveau is sociaal kapitaal (bijv. netwerken en 
mentoren) van grote invloed. Omdat vrouwen geen toegang 
hebben tot het benodigde sociaal kapitaal krijgen ze aanmer-
kelijk minder kansen. Ook is uit onderzoek gebleken dat 
vrouwen, als gevolg van de hegemonie van mannelijkheid 
en de bijbehorende negatieve stereotypen, minder ambitie 
hebben.

Volgens verschillende wetenschappelijke onderzoeken 
zijn quota ‘een van de meest efficiënte manieren om gender-
gelijkheid binnen sportleiderschap te vergroten.44

44 Adriaanse (2017); Adriaanse & Schofield (2014); Sisjord e.a. (2017); 
Valiente (in druk)

Achtergrond

In een aanzienlijk aantal wetenschappelijke onderzoeken 
wordt melding gemaakt van discriminatie in relatie tot sport-
management en -bestuur.39 De onderzoeken richtten zich 
voornamelijk op het gebrek aan gender- en raciale diversiteit 
onder leiders.40 Significante ondervertegenwoordiging van 
vrouwen en mensen van kleur in leiderschapsposities werd 
aangetroffen op alle niveaus, van lokale clubs tot internatio-
nale federaties.41EIGE constateerde dat bij sportfederaties in 
EU-lidstaten gemiddeld slechts 14 % van de hoogste besluit-
vormende posities werd bekleed door vrouwen, variërend van 
3 % in Polen tot 43 % in Zweden.42

Uit een recent literatuuronderzoek43, waarbij vanuit 
meerdere niveaus is gekeken, kwamen verschillende factoren 
naar voren die meer inzicht bieden in de ondervertegen-
woordiging van vrouwen in leiderschapsposities in de sport. 
Op macroniveau vormen de organisatorische demografie 
(d.w.z. wie wordt beschouwd als de juiste persoon voor een 
bepaalde positie), de hegemonie van mannelijkheid (d.w.z. de 
vorm van mannelijkheid waar te sterke nadruk wordt gelegd 
op stereotype mannelijke eigenschappen en kenmerken), 

39 Adriaanse (2016); Burton (2019); Elling e.a. (2018); Evans & Pfister 
(2021); Kilvington & Price (2017); Pape (2020); Piggott (2021)

40 Delorme (2021)
41 Fowler Harris e.a. (2015)
42 https://eige.europa.eu/topics/sport
43 Burton (2015)

https://eige.europa.eu/topics/sport
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 Het is geweldig om te zien hoe elke 
dag meer meisjes en vrouwen in de sport 

worden opgenomen, overal ter wereld. 
Maar vrouwen in leiderschapsposities blijven 
schaars en we moeten ons meer inspannen 

en vasthoudender zijn – op lokaal, nationaal 
en internationaal niveau – om iedereen 
in de sport te emanciperen, te scholen 
en een gelijke positie te garanderen.”

Aanbevelingen

1. Geef vrouwen zeggenschap
 Maak u hard voor gendergelijkheid onder 

sportleiders en steun maatregelen voor 
meer vrouwen in leiderschapsposities, 
als vrijwilliger of op hoog niveau.

2. Voordelen van diversiteit
 Maak sportleiders bewust van de waarde 

van een diverse gendervertegenwoordiging 
in besturen en commissies.

3. Gelijke vertegenwoordiging
 Voer een vrouwenquotum in van 50 % voor 

besluitvormingsorganen op alle niveaus. 
Stel maximumtermijnen vast. Waarborg 
diverse vormen van vertegenwoordiging, ook 
in leidinggevende posities. Implementeer 
de beginselen van goed bestuur.

4. Trajecten en bewustmaking
 Zet voor alle sportstructuren scholingsprogramma’s 

op, gericht op mensen van alle leeftijden, om hen 
bewuster te maken van de mogelijkheden en de 
voordelen van vrouwen in leiderschapsposities, 
maar ook van de onbewuste vooroordelen die 
vrouwen uit leiderschapsposities houden.  
Zet trajecten uit om zoveel mogelijk 
vrouwen in staat te stellen een actieve 
rol te spelen in het management van 
aan sport gerelateerde activiteiten.

5. Tools en maatregelen
 teun het gebruik van specifieke tools en werk 

samen met externe partijen die zijn gespecialiseerd 
in het evalueren en implementeren van beleid 
op het gebied van leiderschap en gender.

Verdere stappen

 Europese Commissie

• Stimuleer het gebruik van middelen en goede prak-
tijken voor het ontwikkelen, implementeren, moni-
toren en evalueren van genderactieplannen ten 
aanzien van sportleiderschap.

• Werk samen met, en leer van de beste praktijken 
van, organisaties zoals het Internationaal Olympisch 
Comité, de Verenigde Naties of de HeForShe-bewe-
ging – zij werken met strategieën die stimuleren dat 
mannen optreden als pleitbezorgers voor vrouwen.

 Lidstaten

• Wijs middelen toe aan, en ontwikkel, implementeer, 
monitor en evalueer, genderactieplannen voor sport-
leiderschap.

• Waarborg genderevenwicht in het openbaar bestuur 
en benoem vrouwen in belangrijke besluitvormende 
posities.

• Bied sportorganisaties financiële stimulansen om 
genderevenwicht in leiderschapsposities te waar-
borgen.

• Verlang dat organisaties die financiering ontvangen 
maximumtermijnen en streefwaarden voor mini-
mumvertegenwoordiging vaststellen, functiona-
rissen voor gendergelijkheid benoemen en verslag 
doen over hun werk op het gebied van genderge-
lijkheid.

 Internationale en nationale sportorganisaties

• Neem een gendergelijkheidsstrategie aan, met 
leiderschap als een van de centrale onderwerpen. 
Veranker streefwaarden voor gendergelijkheid voor 
besluitvormende posities. Voorbeelden van goed 
bestuur:45

45 Loughborough Report.

Dr Sanda Čorak
vicepresident van het  
Kroatisch Olympisch Comité, 
voorzitter van de commissie  
voor gendergelijkheid  
van de Internationale 
judofederatie (IJF)
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- niet meer dan drie termijnen in dezelfde functie;

- roulatie in gendervertegenwoordiging voor alle 
gekozen sleutelposities (bijv. voorzitter, penning-
meester, secretaris);

- een minimumstreefwaarde voor de vertegen-
woordiging van vrouwen in besluitvormingsor-
ganen;

- betrokkenheid van zowel vrouwelijke als 
mannelijke deskundigen in gendergelijkheids-
instellingen en het inschakelen van mannen als 
voorvechters van gendergelijkheid;

- publicatie van gegevens over gendergelijkheid 
in jaarverslagen;

- samenstellen van een diversiteitsportefeuille.

• Implementeer genderbewuste en transparante selec-
tieprocedures voor werving en opvolgingsplanning.

• Ontwikkel leiderschapsprogramma’s om vrouwen in 
staat te stellen en voor te bereiden om te solliciteren 
naar besluitvormingsposities.

• Wijs middelen toe en zet acties op om het aanbod 
van vrouwelijke sportleiders te vergroten.

• Zorg ervoor dat commissies en werkgroepen voor 
gendergelijkheid genderdivers zijn.

• Promoot vrouwelijke leiders en managers in de sport 
als rolmodel.

 Organisaties in de breedtesport

• Zie erop toe dat vrouwen gelijk vertegenwoordigd 
zijn in besluitvormingsposities en dat actie wordt 
ondernomen naar aanleiding van de zorgen van 
meisjes en vrouwen.

• Vraag het nationale bestuurslichaam of het Nati-
onaal Olympisch Comité om richtsnoeren op het 
gebied van gendergelijkheid.

• Neem deel aan uw jaarlijkse algemene vergadering 
en draag bij aan discussies over diversiteit.

• Zoek bondgenoten (bijv. andere lokale sportclubs, 
de lokale sportraad, onderwijsinstellingen) en werk 
samen aan bewustmaking.
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Achtergrond

Sport is opgenomen in de sociale en economische doelen 
van de EU en gelijkheid tussen vrouwen en mannen houdt ook 
gelijkheid op de arbeidsmarkt in.46  In de Europese pijler van 
sociale rechten47 pleit de EU voor het bevorderen van gelijke 
behandeling en gelijke kansen voor vrouwen en mannen op 
alle vlakken.

De leden van de groep op hoog niveau hebben zich vooral 
geconcentreerd op het gelijkheidsbeginsel als middel om een 
eind te maken aan de loon- en pensioenkloof, en te zorgen 
voor gelijke kansen, sociale bescherming en een veilige werk-
omgeving. De groep op hoog niveau onderschrijft de vijf 
belangrijkste uitgangspunten van het rapport van de Inter-
nationale Arbeidsorganisatie (IAO) uit 2021, “Empowering 
women at work”48, te weten:

• realiseer gelijke beloning voor gelijk werk;

• voorkom en stop gendergerelateerd 
geweld en intimidatie op de werkvloer;

• bevorder de balans tussen werk en privé 
en een gelijke verdeling van zorgtaken;

46 Artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie
47 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-

people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_nl
48 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---

multi/documents/publication/wcms_773233.pdf

• steun een gelijkwaardige deelname van 
vrouwen in besluitvorming op het werk;

• ontwikkel een arbeidsmarkt die werkt voor vrouwen.

De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op de 
arbeidsmarkt is extra zichtbaar in de sport. Op de gehele 
EU-arbeidsmarkt bekleden vrouwen slechts een derde van 
de leiderschapsposities. Zij zijn ook degenen die het vaakst 
parttime werken en hun loon is significant lager. De loon-
kloof tussen vrouwen en mannen49 is aanzienlijk. Vrouwen 
verdienen gemiddeld 14 % minder dan mannen. Op manage-
mentniveau50 is dit zelfs 23 %. De loon- en pensioenkloof 
hangt samen met culturele, wettelijke, sociale en econo-
mische factoren die verder gaan dan gelijk loon voor gelijk 
werk, en ook kinderopvang, belastingsystemen, onderwijs en 
culturele normen omvatten.51

49 De ongecorrigeerde loonkloof tussen vrouwen en mannen (Gender 
Pay Gap – GPG) staat voor het verschil tussen het gemiddelde 
bruto-uurloon van mannelijke werknemers en dat van vrouwelijke 
werknemers als percentage van het gemiddelde bruto-uurloon van 
mannelijke werknemers. (https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-
market/earnings)

50 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2d.
html?lang=en

51 Women in a Man’s World: Labour Market Equality Driving Economic 
Growth: Ronald Bachmann en Peggy Bechara: Policy Brief. Oktober 
2018, Wilfried Martens Centre for European Studies

Sociale en  
economische  
aspecten van sport

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_nl
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_773233.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_773233.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/earnings
https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/earnings
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2d.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2d.html?lang=en
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Volgens Eurostat52 werkten in 2020 in Europa meer dan 
1,3 miljoen mensen in de sport – 0,7 % van alle werkgele-
genheid. De werkgelegenheid in de sport groeit sneller dan 
de totale werkgelegenheid (8,5 % in de periode van 2015-
2020). Jongeren en mannen zijn goed vertegenwoordigd: 
33 % van de werknemers is 15-29 jaar oud en 57 % is man 
– een groter aandeel dan in de totale werkgelegenheid. Als 
gevolg van COVID-19 verloren in de periode 2019-2020  
54 000 mensen hun baan in de sport, onder wie 52 000 
vrouwen. Bovendien gingen in de sport procentueel gezien 
meer banen verloren dan in de economie als geheel: 4 % 
tegenover 1,3 %.

De door SportingIntelligence gehouden Global Sports 
Salaries Survey53 vergeleek de lonen van vrouwen en mannen 
en kwam uit op een verhouding van 1:101. Het is ook goed 
om te benadrukken dat de salarisverschillen binnen vrou-
wensporten extreem groot zijn. Een voorbeeld: in de eerste 
divisie van het Franse vrouwenvoetbal is de verhouding 1:30. 
De verschillen zijn vooral uitgesproken daar waar een zeer 
klein aantal sporters zeer hoge salarissen verdient. De groei-
ende belangstelling voor vrouwensport moet echter leiden 
tot verbeteringen in de arbeids- en sociale omstandigheden 
van vrouwen in deze sector.

52 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Employment_in_sport#Men_outnumber_women_in_sport_
employment

53 https://www.globalsportssalaries.com/

 Samen” is ons mantra om vrouwen 
en mannen in gelijke mate te steunen 
bij het bereiken van hun doelen, zowel 
op als buiten het veld. 50/50 in alle 
opzichten! We boeken vooruitgang, 
maar het vraagt nog heel veel 
gesprekken, gegevens, presentaties  
en persoonlijke ondersteuning.  
Maar we zullen er komen. Samen!”

Marijke Fleuren  
van Walsem
president van de 
European Hockey 
Federation, bestuurslid 
van de FIH 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_in_sport#Men_outnumber_women_in_sport_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_in_sport#Men_outnumber_women_in_sport_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_in_sport#Men_outnumber_women_in_sport_employment
https://www.globalsportssalaries.com/
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Aanbevelingen

1. Waarborg eerlijke juridische kaders
 Bevorder gelijkwaardige contractvoorwaarden 

(dienstverband, media, sponsoring). Waarborg 
dat wet- en regelgeving ter bescherming van 
meisjes en vrouwen wordt toegepast en wordt 
afgestemd op de verschillende arbeidsvormen.

2. Waarborg gelijke kansen
 Zorg voor gelijke kansen en voorwaarden 

voor professionele vrouwelijke sporters, 
inclusief loopbaanprogramma’s. Implementeer 
transparante wervingsprocedures.

3. Garandeer sociale uitkeringen
 Richt processen in om alle vormen van economische 

ongelijkheid te verminderen. Stimuleer een 
gestructureerde sociale dialoog en juridische 
en administratieve ondersteuning. Zorg ervoor 
dat de rechten van vrouwen op grond van 
nationale arbeidswetgeving volledig worden 
toegepast (met aandacht voor de loon- en 
pensioenkloof, sponsoring, sociale uitkeringen, 
zwangerschaps- en ouderschapsverlof).

4. Vraag aandacht voor discriminatie 
op de werkvloer

 Organiseer campagnes over de noodzaak 
om werkgevers en werknemers te scholen 
ten aanzien van de verplichting om iedereen 
gelijk te behandelen. Zet systemen op om 
dit te waarborgen en te monitoren.

5. Zorg voor meldingskanalen  
Benoem medewerkers sociale veiligheid en 
ondersteun en bescherm klokkenluiders.

Verdere stappen

 Europese Commissie

• Verzamel en analyseer gegevens over gelijke belo-
ning en andere aspecten van de arbeidsvoorwaarden 
van vrouwen in de sport, en maak daarbij gebruik 
van informatie uit andere EU-beleidsterreinen. Neem 
genderperspectieven mee bij de harmonisatie van 
sportstatistieken.

• Gebruik Erasmus+ en andere EU-fondsen voor het 
ondersteunen van projecten die gelijke arbeidsom-
standigheden voor vrouwen in de sport analyseren 
en bevorderen.

 Lidstaten

• Neem of wijzig wettelijke maatregelen met het oog 
op vrouwen die werkzaam zijn in de sport.

• Controleer vaker om erop toe te zien dat de voor-
schriften met betrekking tot gelijke arbeidsomstan-
digheden worden nageleefd.

• Maak overheidsfinanciering afhankelijk van toezeg-
gingen over gendergelijkheid en diversiteit in perso-
neelsbeleid.

• Ratificeer en implementeer wetgeving over dit 
onderwerp, zoals het IAO-Verdrag betreffende de 
uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld 
van werk (Verdrag nr. 190 en Aanbeveling nr. 206). 
Implementeer bestaande EU-voorschriften over de 
bescherming van werknemers tegen seksuele intimi-
datie en breng deze voorschriften onder de aandacht. 
Implementeer de Richtlijn over het evenwicht tussen 
werk en privé (Richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende 
het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders 
en mantelzorgers).

  Internationale en nationale  
sportorganisaties

• Neem in gendergelijkheidsbeleid hoofdstukken op 
over arbeidsvoorwaarden.

• Stel voorschriften vast waarin staat dat:

- vrouwen en mannen evenveel moeten verdienen 
voor door hen georganiseerde evenementen;

- de arbeidsvoorwaarden van alle vrouwelijke 
werknemers gelijk moeten zijn aan die van hun 
mannelijke collega’s.

• Wijs leden op de noodzaak van gelijke arbeidsvoor-
waarden voor vrouwen.

• Ontwikkel beleid voor zwangerschaps- en ouder-
schapsverlof.

• Integreer de kwestie van gelijke kansen in proce-
dures voor vertegenwoordiging op het werk.

 Organisaties in de breedtesport

• Reserveer budgetten voor passende arbeidsomstan-
digheden voor vrouwen.
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Berichtgeving  
in de media
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diging draagt bij tot een relatief gebrek aan zichtbaarheid 
van vrouwensport. Dit is een van de belangrijkste methoden 
die mediaproducenten gebruiken om de status van vrouwen 
te verzwakken en de asymmetrische genderorde in de sport 
te versterken.61 Een oververtegenwoordiging van mannen in 
de mediaberichtgeving draagt er zeker aan bij dat het publiek 
mannensport als belangrijker beschouwt dan vrouwensport. 
Door hun vooringenomen berichtgeving, geven sportmedia 
de boodschap af dat vrouwensport geen nieuwswaarde 

61 Delorme & Pressland (2016)

Achtergrond

Berichtgeving in de sportmedia in relatie tot gender is 
in de wetenschappelijke literatuur uitvoerig onderzocht.54 
Onderzoeken laten zien dat vrouwen vaker dan mannen last 
hebben van gendervooroordelen in berichtgeving, zowel in 
kwantitatieve als in kwalitatieve zin.

Uit de meeste onderzoeken blijkt dat, afgezien van 
internationale evenementen als de Olympische Spelen55, 
vrouwensporten in kwantitatieve zin significant onderverte-
genwoordigd zijn als het gaat om krantenartikelen56, foto’s57, 
zendtijd58 en websites59, hoewel dit online minder uitge-
sproken is en uit een aantal onderzoeken geen significante 
ondervertegenwoordiging online bleek.60 Ondervertegenwoor-

54 Fink (2015); Bruce (2016); Sherry e.a. (2016)
55 Delorme (2014); Billings & Angelini (2019)
56 Organista & Mazur (2017)
57 Delorme & Testard (2015)
58 Cooky e.a. (2015)
59 Coche (2015)
60 Coche (2013)

 Het vergroten van de zichtbaarheid 
van vrouwelijke sporters en een eerlijker 

beeldvorming zijn essentieel bij het 
bestrijden van negatieve stereotypen en 

het realiseren van gendergelijkheid.”

Dr Nicolas Delorme
universitair hoofddocent  
aan de universiteit  
van Bordeaux
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heeft. De ideologie dat sport een exclusief mannelijk domein 
is (d.w.z. door mannen gedomineerd), wordt zo versterkt. 
Stereotypering in de sportverslaggeving heeft ook gevolgen 
voor de LGBTQI+-gemeenschap en voor mannen die sporten 
beoefenen die als vrouwelijk worden beschouwd.

Daarnaast hebben onderzoeken erop gewezen dat ook 
sprake is van belangrijke kwalitatieve vooroordelen in de 
journalistieke berichtgeving. Hierbij moet worden gedacht aan 
genderaanduiding, infantilisering, verschil in beeldvorming 
en ambivalentie, nadruk op vrouwelijkheid/heteroseksualiteit 
of andere tactieken.62 Volgens wetenschappers dragen deze 
vooroordelen zo in belangrijke mate bij tot de instandhouding 
van de mannelijke hegemonie in de sport, met name door 
het creëren en in stand houden van negatieve genderstereo-
typen. Dit betekent dat een kwantitatieve toename van de 
berichtgeving over vrouwensport gepaard moet gaan met 
kwalitatieve verbeteringen in de wijze waarop vrouwelijke 
sporters worden afgebeeld; zo niet, dan zullen negatieve 
genderstereotypen verder worden versterkt.

Redacties kiezen vaak eerder voor mannensporten omdat 
de meeste sportjournalisten/besluitvormers mannen zijn.63 
Deze vooroordelen beperken zich echter niet tot berichtgeving 
in de media. Veel internationale en nationale sportorganisa-
ties kopiëren ze door in hun eigen communicatiekanalen meer 
aandacht te besteden aan de mannencompetities. Daardoor 
dragen ze actief bij aan het handhaven van de mannelijke 
hegemonie en de verspreiding van negatieve genderste-
reotypen. Tot slot zijn wedstrijdschema’s en commerciële 
investeringen ook van invloed op de berichtgeving over vrou-
wensport in de media.

Een vooringenomen berichtgeving in de media heeft 
verschillende gevolgen, waarvan er twee van grote invloed 
zijn: ten eerste leidt het gebrek aan zichtbaarheid van 
vrouwen tot een gebrek aan rolmodellen, wat rechtstreekse 
gevolgen heeft voor sportbeoefening door jonge vrouwen en 
hun toekomstige betrokkenheid in ander rollen, zoals coach of 
bestuurslid64; ten tweede is het gebrek aan media-aandacht 
rechtstreeks van invloed op de economische waarde van de 
vrouwensport, waardoor het moeilijker wordt sponsors aan 
te trekken of eerlijke lonen te waarborgen.

62 Fink (2015); Bruce (2016)
63 Hardin (2013)
64 Meier (2015); Young e.a. (2015)

Aanbevelingen

1. Breid de berichtgeving in de media uit
 Stimuleer de ontwikkeling van strategieën, 

(financiële) stimulansen en regelgeving 
om ervoor te zorgen dat de verschillende 
belanghebbenden (publieke en private media, 
sportorganisaties) meer aandacht besteden 
aan vrouwensport. De publieke media moeten 
hierbij als sleutelactoren worden beschouwd.

2. Verbeter de beeldvorming
 Ontplooi initiatieven om negatieve 

genderstereotypen te ontkrachten en 
vrouwelijke atleten eerlijk in beeld te 
brengen. Mediaorganisaties moeten worden 
aangemoedigd om vrouwelijke redacteuren 
in dienst te nemen en het genderevenwicht 
onder hun personeel te vergroten.

3. Maak mensen bewust van vooringenomen 
berichtgeving  
Vergroot de kennis over kwantitatieve en 
kwalitatieve vooroordelen in de berichtgeving 
over vrouwensport, bij sportjournalisten en 
bij iedereen die bij de informatievoorziening 
over sport betrokken is. Neem een speciale 
module op in de opleiding journalistiek.

4. Steun wetenschappelijk onderzoek
 Implementeer tools en processen die 

doorlopende gegevensverzameling en onderzoek 
stimuleren. Bevorder de uitwisseling van 
informatie op Europees niveau. Stel voor dat 
lidstaten nationale platforms opzetten voor 
het monitoren van sportjournalistiek. Publiceer 
normen voor gendermainstreaming in de media.

 Vrouwen kunnen bijdragen aan een grotere diversiteit 
in de sport en stereotypen bestrijden nu zij steeds vaker 

rolmodellen worden die jonge generaties inspireren.”

Bogdan Wenta   
burgemeester van Kielce,  
voormalig profhandballer en coach
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Verdere stappen

 Europese Commissie

• Bevorder de mogelijkheden voor een op gender 
gebaseerde analyse van sportverslaggeving in de 
media om diachronische65 kwantitatieve en kwalita-
tieve, openbaar toegankelijke gegevens (open data) 
te kunnen verschaffen.

• Faciliteer gesprekken met alle belanghebbenden 
(bijv. private/publieke media, sportorganisaties, spor-
ters, onderzoekers, scholen voor journalistiek) om 
doelen te stellen, verbeteringen te analyseren, goede 
praktijken uit te wisselen, een gemeenschappelijk 
ethische code aan te nemen enz.

• Gebruik de Europese Week van de Sport om vrouwe-
lijke rolmodellen te promoten, met name in traditio-
neel door mannen gedomineerde sporten.

• Publiceer en promoot een toolkit voor gendergelijke 
berichtgeving in de media.

 Lidstaten

• Verplicht/stimuleer genderevenwichtige berichtge-
ving in alle publieke media. Het plannen van spor-
tevenementen (op primetime) moet ook evenwichtig 
gebeuren.

• Bied (financiële) stimulansen voor private media 
om te voorzien in genderevenwichtige berichtgeving 
(bijv. belastingkorting, specifieke financiering).

• Promoot het opnemen van een module over gender-
gelijkheid in de opleiding tot journalist.

• Steun het aannemen van een gemeenschappelijke 
ethische code inzake gendergelijkheid in de media.

• Ontwikkel maatregelen voor meer vrouwen in de 
sportmedia en stop de intimidatie van vrouwelijke 
journalisten.

• Ontwikkel een nationale waarnemingspost voor 
sportjournalistiek of een nationaal platform waar 
kwantitatieve en kwalitatieve, historische open data 
over berichtgeving in de media beschikbaar zijn.

65 Diachronisch betekent in dit verband “met betrekking tot de 
veranderingen die zich in de loop van de tijd voordoen”.

  Internationale en nationale  
sportorganisaties

• Zie toe op genderevenwichtige berichtgeving in 
externe en interne communicatie, ook op sociale 
netwerken.

• Gebruik de planning van sportwedstrijden om de 
berichtgeving erover te beïnvloeden.

• Vergroot de kennis bij communicatiemedewerkers 
over de relevante problemen.

• Informeer vrouwelijke sporters over hun rechten met 
betrekking tot berichtgeving in de media.

• Werk samen met mediaorganisaties om de bericht-
geving over vrouwensport uit te breiden en de beeld-
vorming over vrouwen te verbeteren.

• Verstrek richtsnoeren, scholing en tools voor orga-
nisaties in de breedtesport.

• Bied, bij de verkoop van uitzendrechten, pakketten 
aan waarin ook sportevenementen voor vrouwen zijn 
opgenomen. Neem voorwaarden over gendergelijk-
heid en eerlijke beeldvorming op in overeenkomsten 
over mediarechten.

• Verricht marktonderzoek naar potentiële doel-
groepen om de beste mediapartners te vinden.

• Roep prijzen in het leven om media te bekronen die 
een genderevenwichtige berichtgeving bieden.

 Organisaties in de breedtesport

• Zie toe op genderevenwichtige berichtgeving in 
externe en interne communicatie, ook op sociale 
netwerken.

• Promoot vrouwen en mannen als positieve rolmo-
dellen om genderstereotypen te bestrijden.
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Achtergrond

Sport kan het fysieke, mentale en sociale welzijn 
vergroten en een positieve rol in de samenleving spelen. Maar 
het kan ook de omgeving zijn waarin intimidatie, geweld en 
misbruik plaatsvinden als gevolg van inherente kenmerken 
zoals machtsrelaties, wedstrijddruk, ambitie, de noodzaak 
tot fysiek contact, dagen van huis gaan, kleedkamers en 
douches. Meer en meer sporters brengen hun persoonlijke 
verhalen over relaties waarin misbruik heeft plaatsgevonden 
naar buiten via de kanalen die de moderne media hen bieden.

De afgelopen twee decennia is er in onderzoek, beleid en 
praktijk steeds meer aandacht besteed aan gendergerela-
teerd geweld in de sport. De Europese Commissie definieert 
gendergerelateerd geweld als “geweld tegen een persoon 
vanwege het gender van die persoon (inclusief genderiden-
titeit/-expressie) of geweld dat personen van een bepaald 
gender onevenredig raakt.66 Gendergerelateerd geweld kan 
verschillende vormen aannemen – van fysiek (slaan, de keel 
dichtknijpen, duwen), tot seksueel (verbale en non-verbale 
seksuele intimidatie, aanranding, verkrachting ) en mentaal 
(emotioneel en online misbruik, dwang). Het kan verbaal of 
non-verbaal zijn, met of zonder contact, online en fysiek. Er 
bestaat een grote kans dat het leidt tot fysieke, seksuele, 
mentale of economische schade. Sinds het begin van deze 
eeuw hebben onderzoekers in Europa en elders aange-

66 Europese Commissie. Wat is gendergerelateerd geweld? https://
ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-
equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_nl

toond dat zowel recreatieve sporters als wedstrijdsporters 
en topsporters worden blootgesteld aan geweld binnen de 
sport. Uit de eerste onderzoeken naar seksueel, genderge-
relateerd geweld bleek dat tussen de 14 % en 73 % van 
de vrouwelijke sporters in Europa wordt blootgesteld aan 
seksuele intimidatie in de sport.67 Gendergerelateerde en 
seksuele intimidatie werden gemeld in vele sporten en op 
vele niveaus, waarbij verbale seksuele intimidatie het meest 
werd genoemd.

De nieuwste onderzoeken bieden steviger bewijs. Diverse 
nationale en internationale onderzoeken naar gendergere-
lateerd geweld bieden aanvullende kennis over de gang-
baarheid, de kenmerken van slachtoffers en daders, en de 
omstandigheden. Uit de meeste onderzoeken blijkt dat meer 
vrouwen dan mannen gendergerelateerd geweld ervaren. Een 
voorbeeld: onderzoekers die de ervaringen van topsporters 
in Duitsland, België en Nederland vergeleken, stelden vast 
dat 42 % van de vrouwen en 19 % van de mannen seksueel 
geweld hadden gemeld.68 Een recent onderzoek naar seksuele 
intimidatie en misbruik in de Finse competitiesport liet zien 
dat 32 % van de vrouwen en 19 % van de mannen dit hadden 
meegemaakt, meestal door medesporters, terwijl 23 % van 
de vrouwelijke sporters en 3 % van de mannelijke sporters te 
maken hadden gehad met gendergerelateerde intimidatie.69 

67 Fasting e.a. (2011
68 Ohlert e.a. (2020)
69  Lahti e.a. (2020) 
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Uit een Canadees onderzoek onder 995 sporters uit nationale 
teams bleek dat vrouwelijke sporters significant meer schade 
hadden ondervonden van alle vormen van seksueel geweld 
dan mannelijke sporters.70 Seksueel geweld wordt meestal 
ervaren in de vorm van opmerkingen, blikken of kwetsende 
grappen over uiterlijk of seksuele gerichtheid. Psychisch geweld 
is de meest voorkomende vorm van gendergerelateerd geweld 
en komt het vaakst tot uiting in verbaal geweld en verne-
dering. De vaakst gemelde vormen van fysiek geweld zijn 
mishandeling door buitensporige trainingsoefeningen, duwen 
en slaan. Omdat de meeste onderzoeken geen onderscheid 
maken tussen gendergerelateerd geweld en andere vormen van 
interpersoonlijk geweld, is het vrijwel onmogelijk om de volle 
omvang te bepalen van gendergerelateerd geweld in de sport.

De eerste onderzoeken naar gendergerelateerd geweld 
in de sport richtten zich op meisjes en vrouwen, maar uit 
recente onderzoeken is gebleken dat jongens en mannen in 
grotere mate slachtoffer worden dan eerder werd gedacht. 
In een nieuw Europees onderzoek, uitgevoerd met behulp 
van anonieme vragenlijsten, meldden jonge mannen hogere 
aantallen van alle vormen van geweld in de sport voor de 
leeftijd tot 18 jaar.71 Het is op dit moment niet mogelijk om te 
bepalen in hoeverre geweld tegen mannelijke en vrouwelijke 
sporters aan gender is gerelateerd.

Op grond van de huidige kennis lijken LGBTQI+-spor-
ters, sporters met een immigratieachtergrond en topspor-
ters meer risico op geweld te lopen.72 Uit een enquête die is 
uitgevoerd door het Europese Outsport-project kwam naar 
voren dat homofobie en transfobie wijdverspreid zijn in de 
sport: 82 % van de LGBTQI+-sporters had in de afgelopen 
twaalf maanden te maken met homofoob of transfoob taal-
gebruik.73 Negatieve ervaringen in verband met seksuele 
gerichtheid bestonden o.a. uit verbale beledigingen, struc-
turele discriminatie, overschrijden van lichamelijke grenzen 
en fysiek geweld.

De impact van dit soort ervaringen wordt niet alleen 
gevoeld door individuele sporters; maar ook door hun gezin, 
de sportorganisatie en de samenleving als geheel.

70 Willson e.a. (in druk)
71 Hartill e.a. (2021)
72  Vertommen e.a. (2016)
73 Menzel e.a. (2019)

 Gendergerelateerd geweld is een gangbaar 
probleem in de samenleving en in de sport.  
De impact van dit soort ervaringen wordt niet alleen 
gevoeld door individuele sporters; maar ook door hun 
gezin, de sportorganisatie en de samenleving als geheel. 
Het is duidelijk dat een meervoudig preventiebeleid nodig is, 
waaronder preventieve en repressieve maatregelen, gericht op 
alle belanghebbenden in de sportwereld.”

Aanbevelingen

1. Implementeer scholings- en 
preventieprogramma’s

 Kies naast bewustmaking voor het implementeren 
van scholings- en preventieprogramma’s op 
alle niveaus – met name op het niveau van 
de breedtesport – voor alle leden van de 
sportgemeenschap. Te behandelen onderwerpen 
zijn de definitie, vormen, risicofactoren en de 
impact van gendergerelateerd (cyber)geweld. 
Van sportleiders en -organisaties op alle niveaus 
wordt verwacht dat ze zich inzetten om seksuele 
intimidatie en geweld in de sport te stoppen.

2. Verzamel gegevens en monitor initiatieven
 Organiseer gegevensverzameling om de 

omvang van het probleem en de effectiviteit van 
beschermingsmaatregelen te meten.

3. Zorg voor meldingskanalen
 Zet mechanismen op voor klokkenluiders 

en bescherm hen. Benoem, school en steun 
medewerkers sociale veiligheid die de klachten en 
meldingen van sporters en getuigen in behandeling 
kunnen nemen.

4. Deel ervaringen
 Bevorder het uitwisselen van praktijken om 

gendergerelateerd geweld in de sport te voorkomen 
en ontwikkel partnerschappen  
tussen sectoren.

Dr Tine Vertommen 
criminoloog,  
Thomas More-
hogeschool 
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Verdere stappen

 Europese Commissie

• Monitor onderzoek naar de aanwezigheid van 
gendergerelateerd geweld in de sport om longitu-
dinale en vergelijkende trends vast te stellen.74

• Neem sport op in een toekomstige Speciale Euroba-
rometer over gendergerelateerd geweld.

• Versterk de samenwerking met EIGE.

• Onderzoek of het mogelijk is het Europees Straf-
registerinformatiesysteem (Ecris) te gebruiken om 
mensen die recent voor een seksueel delict zijn 
veroordeeld, uit te sluiten van werk in de sport.

• Verstrek financiering voor projecten die zijn gericht 
op het voorkomen van gendergerelateerd geweld 
in de sport. Benadruk de behoefte aan dit soort 
projecten bij bestaande financieringsinstrumenten 
zoals Erasmus+ Sport, het Daphne-initiatief en het 
programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden”.

• Voorzie in financieringsregelingen die positieve en 
gezonde sportervaringen bevorderen.

• Steun het initiatief van het Europees Parlement 
ter bestrijding van gendergerelateerd geweld, dat 
oproept tot een richtlijn om een gemeenschappe-
lijke, strafrechtelijke definitie van gendergerela-
teerd cybergeweld vast te stellen en sancties tegen 
plegers te harmoniseren.

• Neem specifieke maatregelen tegen (online en 
offline) gendergerelateerd geweld in de sport op in 
de Richtlijn inzake geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld (gepland voor begin 2022).

• Bespreek geweld tegen vrouwen in de sport in het 
netwerk voor de uitwisseling van goede praktijken 
ter voorkoming van geweld tegen vrouwen (start 
in 2022).

• Mainstream de sportcomponent in alle bestaande 
acties ter bestrijding van gendergerelateerd geweld.

 Lidstaten

• Pleit voor onderzoek naar gendergerelateerd geweld in 
de sport en een evaluatie van interventieprogramma’s.

• Ontwikkel samenhangende beleidskaders om 
gendergerelateerd geweld binnen en buiten de sport 
te voorkomen.

74 Longitudinaal betekent in dit verband “het observeren van dezelfde 
onderwerpen gedurende een bepaalde periode”; vergelijkend betekent 
“het meten van verschillen tussen landen en sociale groepen”.

• Koppel de financiering van sportbonden aan de 
implementatie van goed onderbouwd en effectief 
beleid tegen gendergerelateerd geweld.

• Onderzoek de haalbaarheid van nationale wetgeving 
voor systematische registratie van gendergerela-
teerde geweldsincidenten in de sport.

• Onderzoek de haalbaarheid van nationale wetgeving 
voor het verplicht melden van gendergerelateerd 
geweld in de sport.

• Zet nationale instanties op voor het voorkomen 
van gendergerelateerd geweld, of breid deze uit, 
om kennis te ontwikkelen over en pleitbezorger te 
worden van het voorkomen van gendergerelateerd 
geweld in de sport, en om slachtoffers, daders en 
getuigen van gendergerelateerd geweld binnen en 
buiten de sport bij te staan.

• School professionals binnen politie, justitie, gezond-
heidszorg en welzijnswerk over risicofactoren, 
signalen, gevolgen en vormen van gendergerelateerd 
geweld in de sport.

• Maak u hard voor de bestrijding van geweld tegen 
vrouwen binnen en buiten de sport (“nultolerantie”).

• Financier nationale voorlichtingscampagnes over 
gendergerelateerd geweld binnen en buiten de sport.

• Steun nationale sportorganisaties bij het ontwik-
kelen, implementeren en evalueren van beleid, 
programma’s en initiatieven ter bescherming tegen 
geweld in de sport.

  Internationale en nationale  
sportorganisaties

• Ontwikkel gedetailleerd beleid en gedetailleerde 
programma’s zoals voor opleiding, screening, rappor-
tage en bemiddeling, en dienstverlening voor slacht-
offers, klokkenluiders, beschuldigden en getuigen.

• Ontwikkel een strategie voor bescherming tijdens 
wedstrijden.

• Benoem medewerkers sociale veiligheid die over de 
juiste diploma’s beschikken.

• Deel praktijken en ontwikkel partnerschappen binnen 
en buiten de sport.

• Geef verplichte trainingen aan iedereen in de sport 
die met kinderen, vrouwen en topsporters werkt.

• Train omstanders in het detecteren van en reageren 
op signalen van gendergerelateerd geweld, en wijs 
hen op hun verantwoordelijkheid om melding te doen 
en in te grijpen.
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• Leid sporters en hun begeleiders op in het herkennen 
van de signalen en het melden van gendergere-
lateerd geweld, en informeer hen waar zij terecht 
kunnen voor hulp en ondersteuning.

• Stel educatieve programma’s en initiatieven tijdens 
sportevenementen voor om aandacht voor veilig 
sporten te vragen onder sporters en hun begeleiders.

• Maak u hard voor de bestrijding van geweld tegen 
vrouwen in de sport (“nultolerantie”).

• Breng moreel leiderschap in de praktijk om gender-
gerelateerd geweld in de sport te voorkomen en 
aan te pakken.

• Erken dat alle vormen van gendergerelateerd geweld, 
ook online, in de sport voorkomen en alle leden van 
de sportgemeenschap kan schaden.

• Ontwikkel normen, in lijn met internationale prak-
tijken, om sportclubs te helpen bij het ontwikkelen 
en uitvoeren van een sociaal veiligheidsbeleid.

• Doe een beroep op sporters en andere prominente 
figuren om in het kader van preventiestrategieën op 
te treden als rolmodel.

• Vraag aandacht voor gendergerelateerd geweld in de 
sport en besteed speciale aandacht aan kwetsbare 
subgroepen: LGBTQI+-sporters en sporters met een 
handicap, met een migratieachtergrond of sporters 
die zich in een ontwikkeltraject bevinden.

 Organisaties in de breedtesport

• Vraag aandacht voor gendergerelateerd geweld in de 
sport en besteed speciale aandacht aan kwetsbare 
subgroepen: LGBTQI+-sporters en sporters met een 
handicap, met een migratieachtergrond of sporters 
die zich in een ontwikkeltraject bevinden.

• Monitor en evalueer interventies.

• Schat het risico op gendergerelateerd geweld in uw 
eigen organisatie in.

• Benoem een goed opgeleide medewerker ‘sociale 
veiligheid’ die door de nationale sportorganisatie 
wordt gesteund. Zorg ervoor dat deze persoon 
eenvoudig toegankelijk is, goed voorbereid en voor-
rang kan geven aan meldingen van gendergerela-
teerd geweld.

• Screen het strafrechtelijke verleden en de pedagogi-
sche vaardigheden van alle volwassenen die bij een 
sportorganisatie komen werken en contact zullen 
hebben met kinderen, volwassenen en topsporters.

• Bied alle leden van de organisatie scholing aan 
of moedig hen aan om scholingsprogramma’s te 
volgen die binnen of buiten het nationale sportbestel 
worden aangeboden.

• Stel educatieve programma’s en initiatieven tijdens 
sportevenementen voor om aandacht voor veilig 
sporten te vragen onder sporters en hun begeleiders.

• Communiceer online en offline over het bestaan, 
het risico en de gevolgen van rechtstreeks en online 
gendergerelateerd geweld in de sport.

• Ontwikkel partnerschappen met de gemeente, 
scholen, jongerenorganisaties en andere sectoren 
in uw regio.
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