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



Wat is het “ALL IN” project?

➢ Samenwerkingsproject EU-COE

➢ uitgevoerd door de Raad van Europa (COE)

➢ medegefinancierd door de Europese 
Commissie

➢ 20 maanden durend project

➢ Tot oktober 2019



Wat zijn de doelstellingen van 
het project? 

➢ Bij het ontwerpen en uitvoeren van beleid en 
programma's gericht op het aanpakken van gender 
ongelijkheden in de sport 

➢ Bij het implementeren van een gender 
mainstreaming strategie

1. Ondersteuning bieden aan overheden en 
sportorganisaties 



Waarom?

In januari 2015 heeft het Comité van Ministers van de COE 
een aanbeveling aangenomen over gender mainstreaming
in de sport. Daarin worden de lidstaten opgeroepen hun 
wetgeving te evalueren en een strategie voor gender 
mainstreaming op te nemen in hun sportbeleid.

-> Recommendation adopted by the Committee of Ministers of the Council of 
Europe on gender mainstreaming in sport (CM/Rec(2015)2)

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c4721


Waarom?

Ondanks positieve ontwikkelingen in de afgelopen 
decennia en het feit dat er in de meeste landen een 
formele gelijkheid bestaat,  is er nog steeds een 
genderkloof en dit voor verschillende aspecten van de 
sportbeoefening van leiderschap tot mediarepresentatie, 
van recreatie tot topsport.



www.eige.europa.eu/gender-equality-index

http://www.eige.europa.eu/gender-equality-index




Wat zijn de doelstellingen van 
het project? 

➢ Toolkit voor gender mainstreaming

➢ Katrien Van der Heyden

➢ Online bibliotheek met goede voorbeelden

➢ Van al de deelnemende landen

➢ Een actiepagina van het ALL IN project

2. Ontwikkeling van concrete materialen en activiteiten

Herfst 2019

Begin 2019➢ Regionale training seminaries



Drie regionale training seminaries 

➢ Oostenrijk (AT, HR, GR, PT, 
ES, IL)

➢ Bulgarije (AL, AZ, BG, GE, LT, 
ME, RS)

➢ België (BE, DK, FI, FR, NL)

➢ van 23-25 januari 2019   
Sport Vlaanderen

➢ voor België                      
vertegenwoordiging  van:

➢ Sport Vlaanderen

➢ Adeps

➢ VSF / AISF

➢ BOIC



Wat zijn de doelstellingen van 
het project? 

➢ voortgang te bewaken

➢ vergelijkingen te maken tussen landen en sporten

➢ de bewustwording vergroten

➢ ondersteuning van de ontwikkeling van een 
evidence-based beleid

3. Gegevens verzamelen over gendergelijkheid in de 
sport en gendergerelateerd geweld om



Deelnemende landen en 
organisaties

➢ 18 landen

lidstaten van de Raad van Europa of van EPAS 
(Enlarged Partial Agreement on Sport)

Albanië, Azerbeidzjan, België, Bulgarije, 
Denemarken, Finland, Frankrijk, Georgië, 
Griekenland, Kroatië, Litouwen, Montenegro, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Servië, Spanje.   
Israël (EPAS).



Deelnemende landen en 
organisaties

➢Organisaties

e.a. …
https://pjp-eu.coe.int/fr/web/gender-equality-in-sport

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


Dataverzameling

➢ 5 thema’s

✓ Gendergelijkheid en leiderschap

✓ Gendergelijkheid en coaching

✓ Gendergelijkheid en participatie

✓ Gendergelijkheid en media coverage

✓ Gendergerelateerd geweld

➢ In elk van de 18 deelnemende landen

✓ Ministerie / de overheid verantwoordelijk voor sport 

✓ Nationaal Olympisch comité

✓ Olympische sportfederaties (36)



Dataverzameling

➢ Zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve vragen

Timing

➢ Vragenlijsten: lente 2019  - afgerond

➢ Verwerking: zomer 2019

➢ Resultaten: 10 september



Dataverzameling
in België

✓ Ministerie / de overheid 
verantwoordelijk voor sport
✓ Sport Vlaanderen

✓ Adeps

✓ Nationaal Olympisch comité

✓ BOIC

✓ Olympische sportfederaties

✓ 33 verstuurd door Sport Vlaanderen (30 Vlaamse en 3 
Belgische)

✓ 30 verstuurd door Adeps (29 Franstalige en 1 Belgische)

2  2

63  61

1  1



Data verzameling Sport Vlaanderen bij 
de Olympische sportfederaties

Thema: gendergelijkheid en leiderschap 

- wie beslist?



Thema: gendergelijkheid en coaching 

- wie coacht wie?

Data verzameling Sport Vlaanderen bij 
de Olympische sportfederaties



We houden je op de 
hoogte van 

➢ De resultaten van de dataverzameling 
in de 18 landen

➢ De toolkit

➢ De bibliotheek met goede 
voorbeelden

➢ De actiepagina




