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begripsverheldering



begripsverheldering

 heteronormativiteit

 heteroseksualiteit als norm

 bv. geen coming out bij hetero’s

 gelinkt aan homo/holebinegativiteit en –fobie



doelstelling

 analyse van bestaande problematieken rond genderongelijkheid en 

heteronormativiteit in de sport in Vlaanderen (genderbeleid)

 peilen naar draagvlak binnen Vlaamse sportsector

 formuleren van aanbevelingen en plan van aanpak



methodologie analyse

 stuurgroep (RoSa vzw, Out For the Win vzw, WelJongNietHetero, Demos vzw, KLIQ vzw, Vlaamse 
Ombudsdienst Gender, Kabinet Sport, Sport Vlaanderen, ABB Gelijke Kansen, Dep. Onderwijs, Dep. 
Media)

 literatuurstudie: boeken, artikels, blogs, social media, … 

 35 respondenten: sportfederaties (7), gemeenten (sportdiensten) (7), 
bestuurders (2), coaches (2) en spelers (3) van sportclubs, 
vertegenwoordigers van sportopleidingen (2), experts (5) en academici (8)

 thema’s: 1) kennis gender en heteronormativiteit; 2) voornaamste 
problematieken; 3) beleid en acties; 4) draagvlak en draagkracht;                
5) aanbevelingen







voornaamste problematieken (literatuur)

1) gendering in sport en samenleving

2) gendersensitief besturen

3) participatie in sportactiviteiten

4) vertegenwoordiging in leiderschapsposities en coaching

5) geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag

6) media-aandacht, verslaggeving en beeldvorming

7) transgender en intersekse personen in sport

8) heteronormativiteit, holebinegativiteit en holebifobie



relevantie

 ethisch perspectief van sociale rechtvaardigheid

 recht op sport

 vrije keuzes 

 vrij van discriminatie en uitsluiting

 andere voordelen en ‘winst’

 sportieve winst (bv. Sport voor Allen-beleid, topsport)

 fysieke, psychische, sociale en gezondheidsvoordelen

 economische winst



bevindingen



thema’s

1) kennis gender en heteronormativiteit

2) voornaamste problematieken

3) beleid en acties

4) draagvlak en draagkracht

5) aanbevelingen



kennis gender en heteronormativiteit

 beperkte kennis van begrippen ‘gender’ en ‘heteronormativiteit’, 

vooral bij respondenten tewerkgesteld in sportsector

 gender vaak geassocieerd met transgender

 termen ‘homofobie’ en ‘holebifobie’ beter bekend en vaker gebruikt 

dan ‘heteronormativiteit’



thema’s

1) kennis gender en heteronormativiteit

2) voornaamste problematieken

3) beleid en acties

4) draagvlak en draagkracht

5) aanbevelingen



voornaamste problematieken

1) gendering in sport en samenleving

2) gendersensitief besturen en gelijke vertegenwoordiging in 

leiderschap

3) participatie in sportactiviteiten

4) op gender gebaseerd geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag

5) media-aandacht, verslaggeving en beeldvorming

6) transgender en intersekse personen in sport

7) heteronormativiteit, holebinegativiteit en holebifobie



gendersensitief besturen en gelijke 

vertegenwoordiging in leiderschap

 te weinig aandacht voor gender

 verwachting dat ‘structuren’ op gender en holebi-

inclusie inzetten omwille opdracht en financiering

 exclusief ‘oude-mannenbestuurscultuur’ lokale club 

niet meer representatief voor clubleden

 moeilijk om vrouwen aan te trekken in Raad van 

Bestuur omwille relatief sterke machocultuur



transgender personen in de sport

 relatief nieuw, maar steeds meer aandacht

 in welke mate sportsector klaar voor transitie en voldoende 

kennis en ethisch inzicht

 competitief voordeel en aspect van eerlijkheid 

 transgender personen vanuit federatie steeds gepast en op 

maat ondersteunen moeilijk gegeven, zeker op hoger 

competitief niveau



heteronormativiteit en holebi-acceptatie

 sportcontext voor holebi’s vaak niet-verwelkomend en onveilig

 angst voor discriminatie en uitsluiting

 diversiteit te weinig zichtbaar en gebrek aan rolmodellen

 homonegatief gedrag vaak uit onwetendheid



thema’s

1) kennis gender en heteronormativiteit

2) voornaamste problematieken

3) beleid en acties

4) draagvlak en draagkracht

5) aanbevelingen



beleid en acties

 in beleidsplannen: beperkte/geen aandacht voor ‘gender’ en 
‘heteronormativiteit’ in beleidsplannen

 in algemeen ‘toegankelijk Sport voor Allen-beleid’ waarbij 
meisjes en vrouwen als kansengroep

 soms ook m.b.t. coaching en scheidsrechteren (vnl. federaties)

 in praktijk: eigen aanbod (vnl. sportdiensten) en ondersteunen 
van sportclubs in kader van inclusief lokaal sportaanbod

 minder/geen aandacht voor andere aspecten van 
genderongelijkheid en holebi’s



methodologie analyse – thema’s

1) kennis gender en heteronormativiteit

2) voornaamste problematieken

3) beleid en acties

4) draagvlak en draagkracht

5) aanbevelingen



draagvlak en draagkracht

 federaties: openheid, maar twijfels over draagkracht

 steeds meer interesse van sportclubs voor meisjeswerking

 verhoging van aantal aanvragen rond gendertransitie

 gemeenten

 nood aan kennis van medewerkers

 nood aan draagvlak creëren door relevantie te duiden



bespreking en 

aanbevelingen



bespreking

 nog veel werk… 

 kennis en handvatten op maat van de sportsector

 opentrekken van de focus



over aandacht en weerstand

“Verschillende auteurs suggereren dat een verhoogde focus op 

de ondervertegenwoordiging van vrouwen niet 

noodzakelijkerwijs leidt tot politieke prioriteit of het gebruik 

van actieve maatregelen om substantiële verandering tot stand 

te brengen.”

“Verschillende vormen van weerstand tegen verhoogde 

genderdiversiteit in de besluitvorming van sportorganisaties zijn 

voortdurend in het spel. Deze houden verschillende uitingen van 

onwetendheid, verwaarlozing en actief protest in” 

(Hovden, Knoppers & Elling, 2018: 220)



bespreking

 nog veel werk…

 kennis, goede praktijken en handvatten op maat van sportsector

 opentrekken van de focus

 omgaan met weerstand, relevantie duiden, draagvlak vergroten

 mannen en hetero’s betrekken (UN, 2007; Hovden, Knoppers & Elling, 2018; 

Sotiriadou & De Haan, 2019)



beleidsaanbevelingen (1/3)

1) investeer in het opzetten van een praktijkondersteunend en 

beleidsvoorbereidend netwerk van relevante partners met duidelijke 

trekker

 procesmatig, participatief en transversaal werk

 doel van het netwerk

 valoriseren huidige project en netwerk (bv. ‘tips and tricks’)

 inspelen op ondersteuningsnoden Vlaamse sportsector

 in kaart brengen van goede praktijken

 initiëren (actie)onderzoek en kennisontsluiting (bv. vorming)

 creëren en vergroten draagvlak

 visievorming in kader van beleidsvoorbereiding Sport Vlaanderen



beleidsaanbevelingen (2/3)

2) investeer in vervolgonderzoek over sport, gender en 

heteronormativiteit

 kwantitatieve monitoring en evaluatie

 meten van ongelijkheid, draagvlak, maatregelen en verandering

 kwalitatief sociologisch (actie)onderzoek

 begrijpen van ervaringen en processen van discriminatie

 effectieve veranderingsprocessen

 internationaal benchmarken



beleidsaanbevelingen (3/3)

3) agendeer gender en heteronormativiteit in de beleidsplanning en werk 

een strategisch beleid uit rond gendersensitieve en holebi-

inclusieve sport governance in samenwerking met stakeholders van 

andere beleidsdomeinen zoals gelijke kansen, onderwijs en media

 bv. in regeerakkoord, Code Goed Bestuur, beleidsplannen federaties, 

gemeenten, … 

 verschillende aspecten: gendersensitief en holebi-inclusief besturen, 

sportparticipatie, leiderschapsposities, seksisme en geweld, media en 

communicatie, enzovoort

 bv. leadership of coaching program voor vrouwen en mannen

 bv. sensibilisering rond gendersensitieve en holebi-inclusieve sport



bedankt!

 zeno@ethischsporten.be

 0472/34.48.64

RoSa vzw, Out For the Win vzw, 

WelJongNietHetero vzw, Demos vzw, KLIQ 

vzw, Vlaamse Ombudsdienst Gender, Kabinet 

Sport, Sport Vlaanderen, ABB Gelijke Kansen, 

Dep. Onderwijs, Dep. Media

mailto:zeno@ethischsporten.be

