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Inleiding  

 

 

 

In heel wat domeinen in onze samenleving is de participatie nog steeds erg verschillend voor 

mannen en vrouwen. Het politieke veld en het academische domein zijn gekende voorbeelden van 

een onevenredige deelname van mannen en vrouwen, zeker op de hogere niveaus. Maar ook in de 

sportsector is een ongelijke deelname van mannen en vrouwen aan de diverse bestuursorganen 

meer dan een sterk vermoeden. 

 

Er gaat de laatste jaren heel wat aandacht uit naar het verzamelen en analyseren van gegevens die 

de verdeling tussen mannen en vrouwen in verschillende functies en op verschillende domeinen 

aangeven. Dit gebeurt onder andere in onze eigen publicaties ‘genderindicatoren en 

genderstatistieken’ (Steegmans, 2002; Leyman en Steegmans, 2006). Het is belangrijk om de 

verschillen in participatie tussen mannen en vrouwen in kaart te brengen, zodat een duidelijk en 

objectief beeld van de situatie wordt bekomen. Pas daarna kunnen knelpunten worden aangewezen, 

kan naar oorzaken worden gezocht, en kunnen gepaste beleidsmaatregelen geïnitieerd worden. 

 

Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven heeft als hoofddoel meer inzicht te verwerven in 

de feitelijke positie van vrouwen in de sportsector, en als nevendoel om ook verklaringen aan te 

reiken voor een eventuele achterstand. 

 

In een eerste hoofdstuk belichten we de onderzoeksliteratuur met betrekking tot gelijke kansen en 

sport. Na een beknopte schets van de verschillende betekenissen van sport voor het individu en de 

maatschappij, zoomen we in op de situatie van verschillende kansengroepen met betrekking tot hun 

aanwezigheid op het sportieve veld. Zo focussen we specifiek op mannen en vrouwen, en op diverse 

etnische groepen. Tenslotte bekijken we ook de situatie van ouderen, kansarmen, personen met een 

handicap en holebi’s. We overlopen telkens de gegevens die beschikbaar zijn, voor bepaalde 

groepen en thema’s is dit eerder beperkt. 

 

Vervolgens lichten we, in een tweede hoofdstuk, een aantal centrale concepten toe. Wat bedoelen 

we met ‘glazen plafond’ en ‘glazen muren’? Deze begrippen worden toegelicht en verduidelijkt aan de 

hand van voorbeelden uit andere maatschappelijke domeinen (het bedrijfsleven, het onderwijs). We 
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bespreken vervolgens ook enkele verklaringspistes die de geringe doorstroom van vrouwen naar 

topfuncties binnen organisaties (ten dele) kunnen verklaren. 

 

Daarna lichten we, in een derde hoofdstuk, het opzet en de methodologie van dit onderzoeksproject 

toe. 

  

Centraal in dit rapport staan de resultaten uit de bevraging van de sportfederaties (hoofdstuk vier), de 

sportdiensten (hoofdstuk vijf), de sportclubs (hoofdstuk zes) en de sportraden (hoofdstuk zeven): 

hierover wordt gerapporteerd in de vorm van tabellen. Op deze wijze wordt een objectief beeld 

geschetst van de verdeling van mannen en vrouwen in de diverse contexten. Telkens wordt een korte 

interpretatie gegeven. We sluiten elk hoofdstuk af met een besluit waarin we de resultaten nog eens 

kort samenvatten. Tenslotte bekijken we in een achtste hoofdstuk de genderverhoudingen binnen de 

overkoepelende Vlaamse Sportraad. 

 

In de laatste hoofdstukken zetten we de conclusies uit de verschillende hoofdstukken nog eens op 

een rijtje (hoofdstuk negen) en formuleren we beleidsaanbevelingen (hoofdstuk tien).    

 

Tenslotte willen we er op wijzen dat de centrale doelstelling van dit rapport ligt in het analyseren van 

de verzamelde data met betrekking tot de genderverhoudingen in de Vlaamse sportsector. Het ligt 

niet binnen de ambitie van voorliggend rapport om uitgebreide wetenschappelijke theorieën te 

bespreken, laat staan te toetsen of te ontwikkelen. De hoofdmoot van dit project bestond uit 

dataverzameling, de in dit rapport aangehaalde theorieën hebben slechts een faciliterende functie bij 

de dataverzameling (het opstellen van de vragenlijsten) en het interpreteren van de resultaten van de 

analyse. Ze bieden de lezer een achtergrond bij het thema. Het rapport bestaat dan ook in hoofdzaak 

uit beschrijvende tabellen. 
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1. Gelijke kansen in de sport: een eerste verkenning 

 

 

Niemand, sportliefhebbers noch anderen, kan eromheen: in onze hedendaagse samenleving neemt 

sport een sterke centrale positie in. Dit heeft zowel te maken met de betrokkenheid van heel wat 

mensen bij de sport, als met de betekenis van dit sociale fenomeen (Scheerders, 2004).  

 

Sport kan als doel en als middel worden benaderd. De eerste invalshoek, sport als doel, staat voor 

de voordelen die sport kan bieden voor de betrokkene zelf. Men spreekt dan over de sportintrinsieke 

doelstellingen. Zo geeft sport voor de betrokkene positieve emoties (plezier, ontspanning, ontlading, 

herstel, ...), nieuwe vrienden, een betere gezondheid, kortom een toename van het persoonlijk 

welzijn. Anderzijds kan sport ook beschouwd worden als middel om maatschappelijke doeleinden te 

bereiken. Dan spreekt men over sportextrinsieke doelstellingen. Zo is er bijvoorbeeld de 

economische impact van de sportindustrie, sport verhoogt de levenskwaliteit in onze regio, sport is 

ook een middel tot integratie, ... (De Knop, Van den Bergh, 2004). 

 

Na een schets van de verschillende betekenissen van de sport voor individu en samenleving, 

bekijken we voor verschillende kansengroepen in welke mate zij aanwezig zijn op het sportieve 

domein (zowel als actieve sportbeoefenaar als als vrijwilliger, trainer, of bestuurslid in een sportclub 

of organisatie in de sportsector). Enerzijds zullen we specifiek inzoomen op genderverschillen binnen 

de sportwereld, anderzijds geven we de stand van het onderzoek weer op het domein van sport en 

etniciteit. Tenslotte behandelen we de toegang tot sport voor verschillende kansengroepen (ouderen, 

kansarmen, personen met een handicap, holebi’s). 

 

1.1. De verschillende betekenissen van sport  

 

In dit deel bekijken we de verschillende betekenissen en voordelen van sport.  

 

1.1.1 De betekenis van sport voor onze gezondheid 

 

Sport is belangrijk voor de gezondheid. De World Health Organisation (WHO) geeft aan dat 

belangrijke levensstijlvariabelen onze gezondheid negatief beïnvloeden. Naast roken, overmatig 
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alcoholgebruik, slechte voeding, en stress, is ook een tekort aan lichaamsbeweging een belangrijke 

risicofactor voor het ontstaan van welvaartsziekten (hart- en vaatziekten, diabetes type 2, kankers, 

osteoporose, ...) (Lefevre, e.a., 2006). In verband met lichaamsbeweging bestaan er dan ook heel 

wat aanbevelingen. De basisboodschap is echter steeds dezelfde, namelijk dat ieder individu op z'n 

minst dagelijks 30 minuten aan lichaamsbeweging zou moeten doen (Gezondheidsenquête, 2004).  

 

Verschillende studies peilen naar lichaamsbeweging. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de 

Gezondheidsenquête van 2004 dat maar liefst 25% van de Belgische bevolking van 15 jaar of ouder 

een gezondheidsrisico loopt omdat ze helemaal niet aan lichaamsbeweging doet in de vrije tijd. 

Daarnaast doet zo’n 18% in de vrije tijd minstens vier uur per week aan lichaamsbeweging, zo'n 57% 

doet dit minder dan vier uur per week.  

 

Analyses naar geslacht wijzen op grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Slechts 10% van de 

vrouwen geeft aan minstens vier uur per week te besteden aan een intensieve lichaamsbeweging 

tegen 26% van de mannen. Maar liefst 30% van de vrouwen doet niet aan lichaamsbeweging tijdens 

de vrije tijd, bij de mannen gaat het slechts over 19%. Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt 

in elke leeftijdsgroep teruggevonden, maar is het meest uitgesproken bij de jongeren (15-24 jaar) en 

bij de bejaarde populatie (75 jaar en ouder).   

 

Sommige bevolkingsgroepen blijken dan ook een hoger risico te lopen door een tekort aan 

lichaamsbeweging tijdens de vrije tijd. Het gaat hierbij om vrouwen (vooral de jonge vrouwen tussen 

15 en 24 jaar en de vrouwen van 75 jaar en ouder), en om personen in het Waals Gewest, waarvan 

31% een risico loopt door een tekort aan lichaamsbeweging, terwijl dit percentage 21% bedraagt in 

het Vlaams Gewest (Gezondheidsenquête 2004).  

 

Ook het Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid deed onderzoek naar de impact van 

lichaamsbeweging op onze gezondheid. Zij concludeerden dat maar liefst 50% van de Vlamingen 

nooit aan sport doet. De helft van de sportende Vlamingen sport in clubverband, de andere helft sport 

buiten clubverband (de zogenaamde ‘ongebonden’ sporters). Zo’n 65% van de Vlamingen voldoet 

volgens de onderzoekers niet aan het criterium van anderhalf uur per week gezondheidsgerelateerde 

sport. Specifieke risicogroepen blijken de categorie werkenden (30-50 jaar) te zijn, zij scoren erg 

zwak op sportbeoefening. Daarnaast blijkt uit de studie dat ook de lager opgeleiden minder sporten 

dan hoger opgeleiden, en dat vrouwen minder sporten dan mannen (Lefevre, e.a., 2006). 
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Een recente studie van Scheerder en Vanreusel (2007) geeft aan dat vrouwen de afgelopen jaren 

een inhaalbeweging realiseerden: de sportparticipatie van mannen en vrouwen in Vlaanderen zou 

voor het eerst gelijk zijn (zie ook punt 1.2.1).  

 

 

1.1.2 De maatschappelijke betekenis van sport  

 

Om de maatschappelijke betekenis van sport te beschrijven, baseren we ons in hoofdzaak op het 

artikel ‘Sport en Inburgering. Een empirische analyse van de relatie tussen sportbeoefening en 

sociaal kapitaal’ van Scheerder, Pauwels, en Vanreusel (2004), en op de publicatie ‘Spelen op het 

middenveld. Vrijetijdssport als ontspanning, ontplooiing en ontmoeting’ van Scheerder (2004). We 

vatten de belangrijkste punten samen. 

 

 

1.1.2.1 Sport als vorm van maatschappelijke participatie 

 

De sportieve betrokkenheid is één van de meest omvangrijke vormen van massaparticipatie, aldus 

Scheerder (2004). De sport genereert heel wat vrijwillige inzet, heel wat mensen zijn actief als 

sportbeoefenaar, en nog eens een veelvoud daarvan is als toeschouwer op een passievere manier 

bij sport betrokken. Sport kan gedefinieerd worden als één van de grootste sociale bewegingen van 

onze tijd. Deelnemen aan het sportgebeuren is een aspect van het deel uitmaken van en het deel 

hebben aan de samenleving. De betrokkenheid bij sport kan dan ook beschouwd worden als een 

eigentijdse en populaire vorm van maatschappelijke participatie (Scheerder, 2004). 

 

Vervolgens geeft de auteur enkele Vlaamse cijfers om zijn stelling kracht bij te zetten.  

 

Zo blijkt dat het aantal mensen dat in de vrije tijd nog nooit op een actieve manier met sport in contact 

kwam, de afgelopen decennia sterk is gedaald. Terwijl op het einde van de jaren zestig meer dan 

60% van de volwassen in Vlaanderen aan gaf nog nooit sportactief geweest te zijn in de 

vrijetijdscontext, is dit bij het begin van de 21ste eeuw geslonken tot 24%. Daarnaast blijkt de 

sportbeoefening in clubverband, in vergelijking met andere verenigingsgeorganiseerde 

vrijetijdsactiviteiten, uitzonderlijk populair te zijn in onze regio. Op honderd volwassenen zijn er in 

Vlaanderen twee lid van een natuurvereniging, drie van een religieuze vereniging, vier van een 

sociaal-culturele vereniging, acht van een hobbyclub en eenentwintig van een sportclub. Het gaat 
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dan zowel om actieve sportbeoefenaars als om bestuursleden. Daarnaast maken de duizenden 

clubverantwoordelijken, sportbegeleiders, materiaalmeesters en kantinehouders een aanzienlijk deel 

uit van het Vlaamse vrijwilligerswerk. Bijna éénvijfde van alle volwassenen in Vlaanderen zit minstens 

één keer per maand op de tribune van een sportwedstrijd. En ruim de helft van de volwassenen in 

Vlaanderen geeft aan in het afgelopen jaar de verslaggeving over één of meer competitiesporten te 

hebben gevolgd. Alleen al de komst van een afzonderlijk sportnet in Vlaanderen onderstreept het 

maatschappelijk belang dat aan deze passieve vorm van sportconsumptie mag worden toegekend 

(Scheerder, 2004). 

 

Scheerder (2004) stelt dat de sport, in het midden van de vorige eeuw nog een maatschappelijk 

randfenomeen, nu opgeschoven is naar het centrum van het sociale en economische leven. Het 

beoefenen, bekijken, besturen, en bestuderen van sport is in een maatschappelijke stroomversnelling 

terechtgekomen. Sport bevindt zich niet langer in de marge van de samenleving, maar staat er 

middenin. Die ontwikkeling wordt ook wel bedacht met de term ‘versporting van de samenleving’.  

 

 

1.1.2.2 Sport en sociaal kapitaal 

 

Volgens Fukuyama (1995) zijn, gedurende de laatste decennia, in heel wat Westerse landen de 

gevoelens van onverschilligheid, onveiligheid, onbehagen, wantrouwen, ... steeds meer toegenomen. 

Tegelijkertijd is er sprake van een terugloop van maatschappelijke participatie in bijvoorbeeld kerk en 

politiek en is er de toename van een meer individu-georiënteerde, consumentistische en calculerende 

houding van burgers ten aanzien van elkaar en de overheid (Klingemann & Fuchs, 1995). Deze trend 

tot individualisering is sterk ingegeven door de toenemende complexiteit van de samenleving, de 

stijging van het opleidingsniveau en de afnemende invloed van traditionele instituties (Beck, 1992). 

Een toenemende autonomie van het individu komt op de voorgrond en gaat gepaard met een 

verschraling aan sociale contacten (Scheerder, Pauwels, en Vanreusel, 2004). 

 

Deze maatschappelijke ontwikkelingen versterken het maatschappelijke belang van sport. 

Voor een herstel van de sociale cohesie wordt onder meer gekeken naar de invloed van (participatie 

in) het verenigingsleven en het maatschappelijke middenveld. De sociaal-integratieve waarde van 

verenigingsparticipatie zou gelegen zijn in de bijdrage tot de verwezenlijking van ‘sociaal kapitaal’, 

een containerbegrip dat op verschillende manieren geconceptualiseerd wordt, maar waarbij het 

gegeven van de sociale contacten en de positieve gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien centraal 

staat (Scheerder, Pauwels, en Vanreusel, 2004). 
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Sport is voor velen herkenbaar en inleefbaar, en is bovendien van een relatieve, uitnodigende 

eenvoud, die contrasteert met de toenemende complexiteit en specialisering in andere domeinen van 

de samenleving. In die zin biedt het beleven van sport –zowel actief als passief- een maatschappelijk 

houvast in een wereld die steeds minder als eenduidig en zeker ervaren wordt. Vanuit een 

maatschappelijk perspectief is sport aldus belangrijk en relevant (Scheerder, 2004). 

 

Scheerder, Pauwels, en Vanreusel (2004) citeren uit het werk van verschillende auteurs om het 

belang van sport met betrekking tot sociaal kapitaal te onderbouwen. Zo stellen zij met Van Dellen 

(1981) dat in een samenleving die gekenmerkt wordt door een stijgende differentiatie en complexiteit, 

en daardoor ook evenredig desintegreert, de sport compenserend kan werken door de integratieve 

krachten van de samenleving te versterken. Verder geven zij met Vanreusel en Bulcaen (1992) aan 

dat de sport de kans tot groepsidentificatie verhoogt en het collectief waardenpatroon versterkt. 

Omwille van het feit dat de sportwereld doorzichtig en eenvoudig van aard is, steekt ze schril af tegen 

de toenemende complexiteit en specialisering in andere domeinen van de samenleving. Bovendien 

kunnen heel wat mensen actief participeren in sport en de sport tot hun leefwereld maken. Mede 

daardoor leent de sport zich bij uitstek voor toenadering tussen individuen. De sportbeoefening zou 

een netwerk van ontmoetingsplaatsen bieden dat doorheen de sociale gelaagdheid van de bevolking 

breekt.  

 

Deze veronderstellingen berusten echter niet op empirische gegevens. Andere studies plaatsen 

kanttekeningen bij het coöperatieve vermogen dat aan de sport wordt toegeschreven. Zo stelt de 

Franse socioloog Pierre Bourdieu (1978, 1991) vanuit zijn distinctietheorie dat het ‘sportveld’ 

uitgelezen mogelijkheden verschaft tot sociale differentiatie en sociale ongelijkheid. Sport zou 

grotendeels een domein van klassenstrijd blijven waarin sociale verschillen voortdurend bevestigd 

worden. Empirisch onderzoek toonde duidelijk aan dat sportbeoefening sociaal gelaagd is 

(Scheerder, Pauwels, en Vanreusel, 2004). Zo werden bijvoorbeeld de slagsporten (denk aan golf of 

tennis) van oudsher uitsluitend beoefend door de hogere sociale klassen (zie ook 1.2.2). 

 

1.1.2.3 De ‘bonding’ en ‘bridging’ functie van sport 

 

Via de sport komen sociale contacten tot stand en wordt het gemeenschapsgevoel geïntensifieerd. 

Een aantal academici is, aldus Scheerder, Pauwels, en Vanreusel (2004), sterk optimistisch over de 

potentie van sport om sociale contacten te smeden tussen personen uit diverse bevolkingsgroepen. 

Onder hen bijvoorbeeld de Amerikaanse politicologen Robert Putnam en Eric Uslaner. De kern van 
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het verhaal van Putnam is echter dat ook de sport niet ontsnapt aan de trend tot individualisering, en 

bijgevolg het verlies aan sociaal kapitaal. Uslaner stelt dat mensen die actief aan sport doen meer 

intermenselijk vertrouwen hebben en zich eveneens, omwille van het toegenomen vertrouwen, 

eerder zullen aansluiten bij vrijwilligersorganisaties (Scheerder, Pauwels, en Vanreusel, 2004). 

 

Verder lezen we bij Scheerder, Pauwels, en Vanreusel (2004) dat volgens Putnam en Uslaner de 

sportdeelname niet enkel het proces van sociale binding in de hand zou werken, maar dat deze vorm 

van burgerparticipatie eveneens de sociale overbrugging zou bevorderen, zeg maar het overstijgen 

van sociale grenzen waardoor men in contact treedt met mensen buiten het eigen netwerk. In het 

eerste geval spreekt men van ‘bonding’-netwerken, in het tweede geval van ‘bridging’-netwerken. 

Putnam (2000) meent dat ‘bonding’-netwerken vooral actoren met dezelfde beroepen, 

levensbeschouwingen of politieke overtuigingen verbinden, waardoor dit netwerk slechts een 

beperkte bijdrage levert aan de vorming van sociaal kapitaal. Het zijn voor deze auteur op de eerste 

plaats de ‘bridging’-netwerken – i.c. netwerken waarin individuen met verschillende definiërende 

kenmerken participeren – die ervoor zorgen dat leden van verschillende gemeenschappen met elkaar 

in contact kunnen komen. Van betekenis voor de vorming van sociaal kapitaal is vooral dat de 

netwerken niet beperkt blijven tot een groep gelijkgestemden, maar dat er bruggen worden geslagen 

naar mensen uit andere maatschappelijke kringen. De voorkeur gaat dus uit naar bridging-netwerken, 

en Putnam en Uslaner menen dat de sport hiervoor over de nodige troeven beschikt (Scheerder, 

Pauwels, en Vanreusel, 2004). 

 

Nogmaals merken we op dat de uitspraken in verband met de ‘bonding’ en ‘bridging’ functie van sport 

grotendeels gebaseerd blijven op theoretische inzichten en denkkaders. Overtuigende, empirische 

evidentie die de veronderstellingen kan hardmaken, ontbreekt vooralsnog (Scheerder, 2004). 

 

1.1.2.4 Samenvattend  

 

Sport laat mensen, letterlijk en figuurlijk, met elkaar laten ‘interageren’ waardoor ze dichter bij elkaar 

gebracht worden, met elkaar samenwerken en vertrouwen in elkaar stellen. De actieve deelname aan 

sport zou aldus inburgerend, socialiserend, integrerend, emanciperend, zingevend, kortom 

democratiserend werken.  
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1.1.3 Voordelen van sport  

 

Sport heeft heel wat voordelen. In onderstaande tabel worden de voordelen van sportbeoefening 

opgesomd, zoals ze ervaren worden door Vlamingen en door Europeanen. Het verbeteren van de 

gezondheid blijkt voor meer dan driekwart van de Vlamingen en de Europeanen het belangrijkste 

voordeel van sport te zijn. Merk op dat ook het ontmoeten van andere culturen en de integratie van 

minderbedeelden via de sport door bijna één op tien Vlaming / Europeaan als voordeel van sport 

wordt ervaren. 

 

Tabel 1 De voordelen van sportbeoefening (Vlaanderen, Europa 25, 2004) 

NAAM Voordelen van sportbeoefening 

 Vlaanderen EU25 

Gezondheid verbeteren 75,9 77,6 

Relaxen  67,6 43,3 

Plezier maken 38,1 39,1 

Met vrienden samen zijn 38 30,8 

Fysieke inspanning 37,8 46,3 

Nieuwe kennissen 37,2 18,7 

zelvertrouwen verbeteren 23,8 24 

Competitiegeest 19,6 15,2 

Karakter opbouwen 14,9 14,7 

Nieuwe vaardigheden ontwikkelen 14,8 16 

Objectieven bereiken 13,1 17,5 

Integratie van minderbedeelden 8 9,8 

Andere culturen ontmoeten 7,4 9,3 

Bron: Eurobarometer 62.0 (meer info op http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/2545.htm) 

 

 

1.1.4 Sport promoot bepaalde waarden 

 

Sport promoot ook bepaalde waarden. In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeverre 

Vlamingen en Europeanen vinden dat bepaalde waarden door de sport worden gepromoot. Merk op 

dat zo’n 15% van alle Vlamingen en van alle Europeanen vindt dat de sport ook ‘gendergelijkheid’ 

promoot. 
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Tabel 2 Welke waarden promoot sport het meest? (Vlaanderen, Europa 25, 2004) 

NAAM Welke waarden promoot sport het meest? 

   

 Vlaanderen EU25 

Groepsgevoel 50,6 52 

Vriendschap 47,2 38,4 

Discipline 46,4 45,7 

Inspanning 39,9 35,7 

Fair play 31,5 39 

Respect voor anderen 29,8 32,1 

Tolerantie 27,6 22,5 

Zelfcontrole 25,9 32,6 

Je aan regels houden 25,5 31,4 

Solidariteit 19,3 18,1 

Gendergelijkheid 15,5 15,3 

Wederzijds begrip 14,9 15,1 

Bron: Eurobarometer 62.0 (meer info op http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/2545.htm) 

 

 

1.2. Gender in de sport 

 

Sport is belangrijk, want gezondheidsbevorderend en maatschappelijk integrerend, voor zowel voor 

mannen als vrouwen. Vele mensen vinden echter nog altijd dat sommige sporttakken, afhankelijk van 

de mate van vereiste fysieke kracht en fysiek contact, uitsluitend geschikt zijn voor mannen. Dit heeft 

wortels in het ontstaan van de sport (Elling, 2003). Sport werd geconstrueerd als een plaats waar 

jongens tot echte mannen gekneed konden worden, door aspecten als kracht, snelheid, 

lichaamscontrole, prestatie en competitie te benadrukken. Sport werd dus gebruikt om een 

onderscheid te kunnen maken tussen jongens en meisjes, en tussen mannen en vrouwen. Sport 

zoals mannen en jongens die beoefenden, paste niet bij de manier waarop vrouwelijkheid 

gedefinieerd werd. Deze achtergrond is er de oorzaak van dat sportbeoefening door meisjes en 

vrouwen lange tijd op grote tegenstand stuitte. Ook vandaag zijn de sporen van deze historische 

strijd nog zichtbaar. Mannen en vrouwen hebben nog steeds geen gelijke kansen in de sport en de 

betekenissen die aan sport gegeven worden, zijn niet sekseneutraal (Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 

2006; Elling, 2003). 
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1.2.1 Participatie van m/v aan sport 

 

Cijfers uit de Gezondheidsenquête 2004 en uit het onderzoek van het Steunpunt Sport, Beweging en 

Gezondheid (Lefevre, e.a., 2006) toonden aan dat vrouwen minder uren per week bezig zijn met 

actieve sportbeoefening. Slechts 10% van de vrouwen zou minstens vier uur per week besteden aan 

intensieve lichaamsbeweging tegen 26% van de mannen (Gezondheidsenquête, 2004, zie hoger). 

Recente analyses van de data uit de enquête 'Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen 

(Administratie Planning en Statistiek) tonen evenwel aan er in Vlaanderen evenveel volwassen 

mannen als volwassen vrouwen sportactief zijn (Scheerder en Vanreusel, 2007).  

Tussen 1999 en 2006 steeg het aantal sportbeoefenaars, aldus Scheerder en Vanreusel (2007). In 

2006 deed een kleine 60% van de volwassen Vlamingen aan sport, tegenover 53% in 1999. Die 

toename is grotendeels te danken aan de verdere popularisering van recreatiesporten zoals fietsen 

en wandelen.  

Daarnaast verklaren de onderzoekers de toename van het totale aantal sportbeoefenaars door de 

inhaalbeweging die vrouwen gedurende de afgelopen jaren realiseerden. Vooral vrouwen tussen 55 

en 64 jaar en lager opgeleiden doen nu meer aan sport. Ook wanneer de deelname aan het fietsen 

en wandelen uit de analyse wordt gelaten, is er een gelijke participatie tussen mannen en vrouwen. 

In 1999 was er – na controle voor andere variabelen als leeftijd en opleiding – nog een significant 

effect van het geslacht op het sportdeelnamegedrag (Scheerder en Vanreusel, 2007).  

Hoewel de sportparticipatie van mannen en vrouwen in Vlaanderen voor het eerst gelijk is, zijn 

vrouwen minder vaak lid van een sportvereniging. Vrouwen die sporten doen dit - in tegenstelling tot 

mannen - vooral buiten clubverband. Zo is 31,5% van de sportende vrouwen aangesloten bij een 

sportclub, tegenover 43,9% van de mannen (APS, 1999). Dit verschil speelt reeds bij schoolgaande 

jongeren (6 tot 18 jaar): 62,7% van de sportende meisjes sport in clubverband, tegenover 72,1% van 

de sportende jongens (Scheerder, 2004). Vrouwen en mannen vullen dus op verschillende manieren 

hun sportbehoefte in (Decalf, 2003). 

 

Scheerder (2004) stelt vast dat er een toenemende deelname aan solosporten is bij vrouwelijke 

participanten. Deze valt voornamelijk toe te schrijven aan de groeiende belangstelling voor joggen en 

fitness. Dat zijn sporttakken die een sterk geïndividualiseerde manier van sporten mogelijk maken of 

zelfs vereisen: men kiest zelf het tijdstip van sporten zonder nog langer afhankelijk te zijn van andere 

sporters, een gezamenlijke warming-up en cooling-down zijn geen noodzaak, competitie en 
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competentie zijn evenmin vereisten, enzovoort. Dat vrouwen zich, iets meer dan mannen, 

aangetrokken voelen tot een individuele vorm van sportparticipatie, wordt aldus Scheerder (2004), 

ook door andere onderzoeksgegevens bevestigd. 

 

1.2.2 Voorkeur voor bepaalde sporttakken van m/v 

 

De sporttakvoorkeur is sociaal gelaagd. Typische hoge statussporten zijn en blijven: golf, skiën, 

windsurfen, zeilen, tennis en squash. Zo wordt golf bij de volwassenen 25 maal meer beoefend door 

leden uit de hoogste socio-economische statusgroepen dan leden uit de laagste, doen er nog steeds 

vier keer zoveel jongeren uit de hoogste socio-economische statusgroepen aan skiën dan jongeren 

uit de laagste socio-economische groepen, enzovoort (Scheerder, 2004). Wielrennen en sportvissen 

zijn daarentegen nog steeds typische lage statussporten.  

 

Ook naar geslacht en leeftijd blijven er opmerkelijke verschillen bestaan in sporttakvoorkeur. Voor 

een aantal sporten zijn die verschillen (bijna) nihil. Sporten die door mannen en vrouwen in nagenoeg 

dezelfde mate worden beoefend, zijn bijvoorbeeld badminton en skiën. Wat de leeftijd betreft, zijn 

onder meer volleybal, badminton, jogging en tennis bij volwassenen en atletiek en gevechtssporten 

bij de jongeren leeftijdsneutrale sporttakken. 

 

Tabel 3 Verhouding tussen percentage deelnemers aan verschillende sporttakken en aan sport in het algemeen, naar drie 

achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, socio-economische status), bij volwassenen in Vlaanderen bij aanvang van de 21ste 

eeuw. 

Geslacht (man/vrouw)  Leeftijd (jong/oud)  SES (hoog/laag)  

      

Voetbal 105.0 Bodybuilding 2.5 Golf  25.1 

Zaalvoetbal 34.0 Vechtssp. 2.5 Muurklimmen  9.9 

Wielrennen 25.8 Muurklimmen 2.3 Skiën 5.7 

Biljart 15.4 Korfbal  2.1 Zeilen  5.2 

Vissen  11.4 Squash 2.0 Surfen  4.9 

Mountainbiken 10.7 Aerobics  1.9 Tennis  4.5 

Gemotor.sp. 6.9 Biljart  1.9 Badminton 3.9 

Onderw.sp. 6.3 Schieten  1.7 Squash  3.7 

Jagen 5.9 Onderw.sp. 1.6 Triatlon  3.6 

Tafeltennis 5.5 Fitness  1.5 Kajak/kano  3.6 

Kajak/kano 5.0 Zwemmen  1.4 Basketbal  3.1 

Surfen  4.2 Surfen  1.4 Clubzwemmen  2.9 

Triatlon 4.0 Voetbal  1.4 Tafeltennis  2.9 
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Bodybuilding  4.0 Tafeltennis  1.3 Onderw.sp. 2.8 

Wielertoerisme  4.0 Triatlon  1.3 Vliegsport  2.7 

Basketbal 3.5 Kajak/ kano  1.3 Dans  2.7 

Schieten 3.0 Gym / turnen 1.2 Volleybal 2.3 

Vliegsport 3.0 Basketbal  1.2 Skeeleren  2.2 

Vechtsp. 2.8 Alg.exl. 1.1 Yoga  2.0 

Muurklimmen 2.6 Paardrijden  1.1 Jogging 2.0 

Squash 2.5 Clubzwemmen  1.1 Gym/turnen 2.0 

Boogschieten 2.2 Mountainbiken 1.1 Atletiek 2.0 

Golf 2.2 Zaalvoetbal  1.1 Aerobics  1.9 

Jogging 2.2 Skiën  1.1 Zwemmen 1.8 

Atletiek 1.8 Wielrennen  1.1 Bergsport 1.8 

Bowling 1.6 Alg. Incl. 1.1 Jagen  1.8 

Zeilen 1.6 Boogschieten  1.0 Fietsen  1.6 

Fietsen 1.6 Badminton  1.0 Zaalvoetbal  1.6 

Paardrijden 1.4 Volleybal  1.0 Alg.excl. 1.5 

Bergsport 1.3 Jogging  0.9 Ijsschaatsen 1.5 

Volleybal 1.3 Tennis  0.9 Wandelen 1.5 

Tennis 1.3 Golf  0.8 Fitness  1.5 

Alg.incl. 1.1 Bowling  0.8 Alg.incl. 1.5 

Alg.excl. 1.1 Fietsen  0.8 Schieten 1.3 

Skiën 1.0 Dans  0.8 Paardrijden 1.2 

Ijsschaatsen  1.0 Zeilen  0.8 Mountainbiken 1.1 

Badminton 1.0 Atletiek  0.8 Boogschieten 1.0 

Wandelen  0.8 Wielertoerisme  0.8 Vechtsp. 1.0 

Zwemmen 0.7 Skeeleren  0.7 Voetbal  0.9 

Fitness 0.7 Gemotor.sp. 0.7 Wielertoerisme 0.8 

Skeeleren 0.6 Bergsport  0.6 Korfbal 0.7 

Clubzwemmen 0.6 Wandelen  0.6 Gemotor.sp. 0.6 

Dans  0.4 Yoga  0.6 Vissen  0.6 

Korfbal  0.4 Vliegsport  0.4 Wielrennen  0.5 

Yoga 0.1 Vissen  0.4 Bowling  0.4 

Gym/turnen 0.1 Ijsschaatsen  0.3 Biljart  0.4 

Aerobics  0.0 Jagen  0.2 Bodybuilding  0.3 

      

Bron: Scheerder, 2003, in: Scheerder, 2004. 

 

 

Legende:  

jong = jonger dan 40 jaar, oud = 40 jaar of ouder 

SES = socio-economische statusgroep, hoge SES = kwartielen 3 en 4, lage SES = kwartielen 1 en 2 

Alg.incl. = algemene sportbeoefening, incl. fiets- en wandelsport 

Alg.excl. = algemene sportbeoefening, excl. fiets en wandelsport 
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Bodybuilding = bodybuilding en gewichtheffen 

Bergsport = bergbeklimmen, canyoning, hiking, trekken en speleologie 

Clubzwemmen = competitief zwemmen 

Dans = jazzdans, klassieke dans, moderne dans en volksdans 

Fietsen = recreatief fietsen, niet in clubverband 

Gemotor.sp. = gemotoriseerde sport (auto- en motorsport) 

Vechtsp. = vechtsporten (alle oosterse vechtsporten) 

Onderw.sp. = onderwatersport 

Schieten = geweer-, klep- en pistoolschieten 

Skiën = skiën, langlaufen en snowboarden 

Surfen = bodyboarding, golfsurfen, kite, skimboarden, skyting en windsurfen 

Triatlon = duatlon, recreatlon, triatlon 

Vissen = casting, sportvissen, werphengelen 

Vliegsport = ballonvaren, paragliding/ -penting / -sailing, ULM-vliegen, valschermspringen, zweefvliegen 

Volleybal = beachvolleybal, netbal, volleybal 

Wielertoerisme = recreatief fietsen, in clubverband 

Wielrennen = competitief fietsen 

Zeilen = catamaranzeilen, strandzeilen, yachting, zeilen 

Zwemmen = recreatief zwemmen 

 

 

De verschillende gendergerelateerde sportvoorkeuren worden zichtbaar in de eerste kolom van 

bovenstaande tabel. Onderstaande tabel geeft de populairste sporttakken bij jongens/mannen en 

meisjes/vrouwen weer. 

 

Algemeen stellen we vast dat de traditioneel-competitieve sporten over heel wat aantrekkingskracht 

beschikken. De deelname aan typische clubsporten zoals voetbal bij jongens en volleybal bij meisjes 

is populair. Heel wat meisjes participeren bovendien ondertussen ook aan het voetbal. Teamsporten 

blijven het goed doen onder jongeren, individuele clubsporten (zoals bijvoorbeeld competitief 

zwemmen) boeten aan belang in (Scheerder, 2004). Voor hun individuele sportbehoeften vinden 

jongeren steeds meer hun gading in sporttakken die niet noodzakelijk op een club- of 

wedstrijdgebonden manier beoefend moeten worden en waarbij motieven als beleving en plezier 

duidelijk op de eerste plaats komen. Voorbeelden van die sportvormen zijn fitness, muurklimmen, en 

mountainbiken. 
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Tabel 4 Populairste sporttakken (1999), in % van de sportieve populatie 

 Jongens uit het 

secundair 

 Mannen (vanaf 30 

jaar) 

 Meisjes uit het 

secundair  

 Vrouwen (vanaf 30 

jaar) 

 

1 Voetbal  51 Voetbal  26 Recreatief 

zwemmen 

10 Recreatief 

zwemmen 

26 

2 Recreatief zwemmen 32 Recreatief fietsen 21 Tennis  14 Recreatief fietsen  16 

3 Basketbal 22 Joggen 19 Volleybal 14 Aerobics 16 

4 Tafeltennis 14 Recreatief 

zwemmen 

15 Voetbal  13 Fitness 15 

5 Tennis 12 Tennis 13 Badminton 12 Recreatief wandelen 12 

6 Volleybal 10 Recreatief wandelen 9 Gymnastiek 12 Gymnastiek 11 

7 Badminton 10 Fitness 8 Paardrijden 11 Joggen 10 

8 Recreatief fietsen 9 Volleybal 8 Aerobics 11 Tennis 10 

9 Fitness 9 Zaal- en minivoetbal 6 Basketbal 11 Figuurtraining  9 

10 Atletiek  7 Squash 6 Jazzdans 11 Volleybal  6 

11 Muurklimmen 5 Wielertoerisme 5 Fitness 10 Badminton  5 

12 Gymnastiek 4 Mountainbiken 4 Tafeltennis 8 Skiën 4 

13 Squash 4 Badminton  4 Recreatief 

fietsen 

8 Paardrijden  4 

14 Skiën  4 Skiën  4 (moderne) 

dans 

7 Squash  3 

15 Mountainbiken  4 Paardrijden  3 Atletiek  6 Jazzdans, jazzballet  2 

Bron: Scheerder, 2003, in: Scheerder, 2004. 

 

Ook bij de volwassenen (kolom twee en kolom vier) zijn voetbal (mannen) en volleybal (vrouwen) 

populaire teamsporten. In tegenstelling tot jongeren participeren volwassenen meer in recreatieve, 

eerder niet-clubgebonden sporten. Zo zijn het recreatief fietsen, wandelen en zwemmen heel 

populaire sport- en bewegingsvormen bij deze bevolkingsgroep.  

Deze sporttakken krijgen het gezelschap van joggen, fitness, squash, en –althans bij de vrouwen- 

dansante en expressieve bewegingsvormen zoals aerobics, figuurtraining en jazzdans. Recreatie, 

presentatie en sensatie primeren hier op competitie, concurrentie, en prestatie (Scheerder, 2004). 

 

Ook analyses op recentere data (Scheerder en Vanreusel, 2007) tonen aan dat de sporten die men 

alleen kan beoefenen het meeste aanhang hebben, zij nemen toe in belang (9 op 10 

sportbeoefenaars). Fietsen, wandelen en nu ook fitness en loopsport zijn de meest populaire sporten. 

Ze hebben ondertussen voetbal, tennis en zwemmen wat verdrongen. Solosporten worden door alle 

bevolkingsgroepen evenveel beoefend. Fitness kent vooral succes bij vrouwen en lager opgeleiden. 

De populariteit van wandelen en fietsen gaat vooral bij 65-plussers vooruit. Lopen, tennis en skiën 

blijven nog eerder sportvormen voor hoger opgeleiden. Sporten in clubverband neemt niet in belang 
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toe en is nog steeds vooral een zaak van mannen, jongeren en hoger opgeleiden. Het verschil tussen 

mannen en vrouwen inzake het actief clublidmaatschap neemt bovendien af.  

Tenslotte wijzen we er met De Knop en Van den Berg (2004) op dat sport de mannelijke solidariteit, 

superioriteit en sociaal-culturele integratie symboliseert. De seksuele onderdrukking en het 

rechtvaardigen van de ongelijke positie van de vrouw worden bewust of onbewust gereproduceerd. 

Zo kiezen jongens voor meer doelgerichte vecht- en ‘schoppende’ sporten (zoals voetbal, rugby) en 

meisjes voor spelen waar wisselwerking en ‘ontvangen’ benadrukt wordt. Daarnaast worden 

vrouwelijke sporters vergeleken met mannelijke maatstaven. Maar sport wordt ook gezien als de 

mogelijkheid tot de doorbreking van dit rollenpatroon en kan aldus op die manier bijdragen tot de 

sociale emancipatie van de vrouw. 

 

 

1.2.3 m/v in bestuursorganen van sportorganisaties 

 

Besturen in de sport is van oudsher voornamelijk een zaak van mannen geweest. Ondanks het feit 

dat vrouwen in de afgelopen jaren veel actiever zijn geworden in de georganiseerde sport, lijkt er op 

het punt van besturen weinig veranderd te zijn. De Leeuw en van Baarsen (1995) stellen door middel 

van literatuurstudie vast dat in Nederland driekwart van de functies in het dagelijks bestuur van 

sportverenigingen door mannen wordt bekleed, en slechts éénvierde door vrouwen. Daarnaast blijkt 

dat hoe hoger het bestuurlijk niveau, hoe kleiner het aandeel vrouwen wordt. Ook de functieverdeling 

is onevenwichtig: de leidinggevende posities met meer beleidsmatige taken, zoals voorzitter en 

penningmeester, zijn voor het grootste deel in handen van mannen. Vrouwen bekleden vaker functies 

met praktisch-uitvoerende taken, zoals bijvoorbeeld secretaris.  

 

Ook Elling (2003) stelt dat vrouwen sterk zijn ondervertegenwoordigd in kaderfuncties en 

leiderschapsposities in de sport. Deze worden, in de georganiseerde sport, vooral door iets oudere 

autochtone mannen vervuld. Vrouwen met een hoge functie (bijvoorbeeld secretaris) vinden we 

meestal terug bij sporten met een relatief grote deelname van meisjes en vrouwen. In 

voetbalbesturen zijn vrouwen nauwelijks te vinden en al zeker niet op de stoel van de voorzitter. Als 

trainer komen vrouwen vaak alleen in aanmerking voor de jeugdploegen en de vrouwenteams. In de 

hogere categorieën, en vooral als het gaat om mannelijke sporters, wordt automatisch gezocht naar 

een mannelijke kandidaat-trainer (Elling, 2003). 
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Een vrij recent onderzoek van Bloso (2003-2004) bracht de bestuursleden binnen Vlaamse 

sportclubs in kaart. Gemiddeld bleken er per sportclub 7,2 bestuursleden te zijn: hiervan zijn 4,44 

bestuursleden man en 2,77 bestuursleden vrouw. 

 

In deze studie zullen wij nagaan hoe de sportbesturen van de Vlaamse sportfederaties zijn 

samengesteld. Zijn dit nog echte mannenbastions, of vinden we hier toch ook al meer vrouwen? Ook 

de samenstelling naar geslacht van de gemeentelijke sportdiensten en sportraden wordt onder de 

loep genomen. Tenslotte bevragen we ook de sportclubs: hier bekijken we de genderverhoudingen 

onder de trainers van de clubs.    

 

Daarnaast zullen we ook trachten de oorzaken van een (vermoedelijk?) onevenwichtige 

samenstelling van sportbesturen bloot te leggen. De Nederlandse onderzoekers de Leeuw en van 

Baarsen (1995) vermelden verscheidene belangrijke factoren die vrouwen kunnen belemmeren een 

bestuursfunctie te bekleden, namelijk: ervarings- en kennisachterstand, traditie, de mannencultuur in 

het bestuur, praktische hindernissen zoals kinderopvang en moeilijke vergadertijden, de houding van 

mannen en vrouwen zelf en rolpatronen. Bovendien geven vrouwen zelf aan dat de versnippering 

van beschikbare vrije tijd, een gevoel van overbelasting door de combinatie van thuiswerk en 

verenigingswerk, evenals een voorkeur voor een andere vrijetijdsbesteding de belangrijkste redenen 

zijn om te stoppen met een bestuursfunctie of om geen functie te willen bekleden.  

 

Maatschappelijke fenomenen, zoals de onevenwichtige verdeling van de taken thuis, spelen 

inderdaad een rol, zo schrijft ook Elling (2003). De meeste mannelijke bestuurders, managers en 

trainers hebben een vrouw achter zich staan die de grootste verantwoordelijkheid neemt voor de 

huishoudelijke en de zorgtaken.  

 

Daarnaast zijn ook de selectie- en wervingsprocessen zijn vaak niet sekseneutraal. Onderzoek toont 

aan dat mannen en vrouwen geen gelijke kansen hebben op doorstroming naar hogere 

trainersfuncties, omdat mannen beter passen in het beeld dat de betrokkenen hebben van de 'beste' 

trainer. Het beeld van posities als 'voorzitter' en 'hoofdtrainer' is vaak gekoppeld aan kwaliteiten die 

we met mannen associëren. Wanneer op zoek wordt gegaan naar een nieuwe voorzitter, wordt 

meestal voornamelijk of uitsluitend gezocht in relatief gesloten, informele mannennetwerken. In 

andere sectoren van de arbeidsmarkt vervullen vrouwen steeds vaker managementfuncties. Het 

trainerschap wordt door velen omschreven als een soort managers- en verzorgersfunctie. Toch is er 

hier nauwelijks sprake van een opmars van vrouwen, terwijl het aantal vrouwelijke sporters toch sterk 

is toegenomen (Elling, 2003). 
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De idee dat vanuit een 'natuurlijk' proces de geschikte vrouwelijke kandidaten vanzelf komen 

bovendrijven komt vanuit de dominante ideologie van gelijke kansen die ook de sport beheerst. 

Structurele en culturele uitsluitingsmechanismen worden daarbij nauwelijks of niet onderkend, aldus 

Elling (2003). Individuen zouden zelf verantwoordelijk zijn voor hun 'achterstand': "ze hebben geen 

ambitie".  

 

Verder in dit rapport gaan we dieper in op de verschillende mogelijke verklaringsgronden voor een 

onevenwichtige samenstelling van (sport-)besturen. 

 

 

1.3. Sport en etniciteit 

 

We staan eerst stil bij de mogelijkheden van sport voor sociale en etnische integratie (punt 3.3.1), 

vervolgens bekijken we de participatie van etnische minderheden aan sport en aan bestuur van 

sportorganisaties (punt 3.3.2). 

 

 

1.3.1 Sport en integratie 

Sport is een uitstekend middel tot maatschappelijke integratie van verschillende bevolkingsgroepen 

en in het bijzonder van kwetsbare groepen. Een kenmerk van sport is haar lage toegangsdrempel: 

ongeacht sociale of culturele achtergrond, huidskleur of maatschappelijke positie is er voor iedereen 

ruimte om lid te worden van een sportvereniging of sportclub. Specifieke voorbeelden daarvan treffen 

we aan bij sportbeoefening door allochtonen. Bepaalde sociale of culturele groepen verkiezen 

weliswaar sportbeoefening in ‘eigen kring’, maar zelfs dan kan er een integrerende werking uitgaan 

van de sportontmoeting met tegenstaanders. Sport biedt een ‘laagdrempelige’ mogelijkheid tot 

participatie en integratie van een groep. Voor velen is na een verhuizing de lokale sportvereniging het 

voornaamste punt waar nieuwe kennissen worden opgedaan (Kearney, 1992, in Vranken, e.a., 

2001). 

 

Er zijn echter ook heel wat kritische geluiden te horen zijn ten aanzien van de vanzelfsprekendheid 

waarmee sociaal integrerende functies aan sport worden toegewezen, zonder dat hiervoor 

empirische onderbouwing bestaat. In de Europese landen, zo stelt Elling (2004), is nauwelijks 

gekeken naar welke effecten bekend zijn ten aanzien van sport en etnische integratie. Hoewel sport 

vaak wordt weergegeven als een goed middel om jongeren te socialiseren, 
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verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen en sociale vaardigheden te leren, blijken hierover in de 

literatuur weinig empirische gegevens voorhanden. Zonder meer gefundeerde empirische 

onderbouwing blijft de vraag of sport als middel voor maatschappelijke integratie kan worden 

beschouwd, voorlopig nog een open vraag zonder eenduidig bevestigend antwoord (Elling, 2004). 

 

Ter illustratie van haar stelling geeft Elling (2004) aan dat vooral allochtone meisjes weinig 

deelnemen aan (verenigings-)sport. Hoewel dit als ‘achterstand’ zou kunnen worden gezien, blijken 

zij het over het algemeen beter te doen in het onderwijs in vergelijking tot jongens met vergelijkbare 

etnische achtergronden. Te weinig beweging is een belangrijk gezondheidsrisico en kan uiteindelijk 

belemmerend werken in het proces van maatschappelijke integratie. Maar vooralsnog lijkt de geringe 

sportparticipatie van allochtone meisjes hun bredere maatschappelijke integratie niet in de weg te 

staan. Dat allochtone jongens relatief veel sporten en er ook in de topsport diverse voorbeelden 

bestaan van sportief en financieel geslaagde (en maatschappelijk geïntegreerde) ‘zwarte’ mannen en 

moslimmannen heeft daarentegen evenmin geleid tot sociaal-economische integratie van ‘de’ 

allochtone gemeenschappen als geheel. Elling (2004) pleit dan ook voor meer veldonderzoek en een 

goede evaluatie van op sociale integratie gerichte projecten, om op deze wijze tot een meer 

genuanceerde onderbouwing te komen van de vermeende sociaal-integratieve betekenis van sport. 

 

 

1.3.2 Participatie van etnische minderheden aan sport 

 

1.3.2.1 Sportdeelname van etnische minderheden 

 

In een onderzoeksrapport van De Knop e.a. uit 1994 lezen we dat, hoewel de sportiviteit van de 

ouders van migrantenjongeren zeer laag is, er tussen de sportparticipatie van migrantenjongeren en 

Belgische jongeren geen opmerkelijke verschillen meer bestaan. Het enige verschil, aldus de 

auteurs, situeert zich bij de islamitische migrantenmeisjes, die in veel gevallen onderworpen zijn aan 

strikte religieuze regels wat sporten betreft, namelijk geen sport in aanwezigheid van jongens, 

aangepaste kledij (geen korte broek) en – in vele gevallen – verbod om te zwemmen.  

 

De participatiegraad van migrantenjongeren in de georganiseerde sport blijkt lager te zijn dan deze 

van Belgische jongeren (De Knop, 1994).Voor migrantenjongeren is de school de belangrijkste 

context om aan sport te doen. Sport op school blijkt minder onderworpen aan de verbodsregels die 

eigen zijn aan de leefwereld van de migranten. Via de school maken migrantenjongeren kennis met 
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de verschillende sporttakken. Op de tweede en de derde plaats komen het sporten met vrienden en 

het sporten met familie als context. Het georganiseerde sporten staat slechts op de vierde plaats. 

Migrantenjongeren sluiten zich in het algemeen iets moeilijker en iets later aan bij een sportclub dan 

Belgische jongeren (en dan vooral de migrantenmeisjes) (De Knop, e.a., 1994). 

 

In een recentere studie onder 4550 Antwerpse schoolgaande jongeren (waaronder 18% etnische 

minderheden) toonde aan dat 71% van de autochtoon Vlaamse, 63% van de Marokkaanse en 54% 

van de Turkse jongeren aan sport doet. Eveneens bleek dat, wanneer naar sportdeelname in 

georganiseerd verband werd gekeken, de verschillen nog groter waren. Bovendien bevestigt deze 

studie eveneens dat vooral de sportdeelname van allochtone / islamitische meisjes ‘achterblijft’ 

(Mortelmans, e.a., 2002). 

 

Uit een Nederlands onderzoek bij jongeren van 14 tot 20 jaar bleek dat de algemene sportdeelname 

van jongens met verschillende etnische achtergronden nauwelijks van elkaar verschilt. Wel bleek dat 

jongens uit etnische minderheden relatief vaker in commercieel of informeel verband (bijvoorbeeld in 

parken) sporten. Bovendien bleek ook uit deze studie dat de allochtone meisjes duidelijk het minst 

sportief actief zijn (Elling, 2004). 

 

De Knop en Elling (2000) trekken aan de hand van een vergelijking van de empirische 

onderzoeksliteratuur ten aanzien van allochtonen en sport een aantal algemene conclusies. 

• Allochtonen sporten over het algemeen minder dan autochtonen, waarbij de sportdeelname 

verschilt per nationaliteit (Surinamers en Antillianen sporten bijvoorbeeld meer dan Turken 

en Marokkanen). 

• Allochtonen zijn minder vaak lid van een sportvereniging. 

• Verschillen in verband met sociale klasse, leeftijd en sekse (ouderen, vrouwen, en 

personen uit lagere sociaal-economische klassen sporten minder) zijn sterker bij 

allochtonen dan bij autochtonen. 

• Allochtonen zijn meer geconcentreerd in een beperkt aantal sporten dan autochtonen (wel 

veel voetbal, vechtsporten, atletiek, aerobics en honkbal, maar relatief weinig volleybal, 

hockey, tennis, schaatsen en wielrennen). 

• In professionele sportbeoefening (voetbal, boksen) zijn allochtonen soms relatief gezien 

oververtegenwoordigd als sporter, maar sterk ondervertegenwoordigd in kaderfuncties. 

• Allochtonen sporten relatief vaak in ongeorganiseerd verband met elkaar. 

• Vanwege culturele en religieuze tradities zijn vooral islamitische Turkse en Marokkaanse 

vrouwen en meisjes weinig geïntegreerd in de Nederlandse/Vlaamse sportcultuur. 
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1.3.2.2 Etnische minderheden in bestuursorganen van sportorganisaties 

 

De Knop e.a. (1994) stellen een beperkte aanwezigheid vast van migranten in het bestuurlijke kader 

van sportorganisaties. Dit toont volgens de auteurs aan dat de integratie in de georganiseerde sport 

verre van voltooid is. We zullen in dit onderzoeksproject nagaan in hoeverre er nu, zo’n dertien jaar 

later, personen met een etnische achtergrond in de bestuursorganen van sportfederaties en 

sportclubs opgenomen zijn.  

 

 

1.4. Sport en andere kansengroepen 

 

Volgens de sociaal-integratieve visie kunnen mensen zich door middel van sport integreren in de 

maatschappij. Sportwedstrijden en toernooien zouden mensen bij elkaar brengen op gelijke basis, 

wat positieve banden zou doen ontstaan tussen de deelnemers. Sport zou bovendien ook bijdragen 

tot de gelijkstelling van de machtsbalans tussen de verschillende sociale groepen – de 

democratiserende functie van sport (De Knop, Van den Bergh, 2004). In onderstaande paragrafen 

bekijken we verschillende ‘sociale karakteristieken’ die mogelijke drempels kunnen zijn bij deelname 

of betrokkenheid bij sport (zoals leeftijd, sociale klassen, mentale of lichamelijke beperkingen en 

seksuele voorkeur).  

 

 

1.4.1 Sport en ouderen 

 

Het proces van de vergrijzing (gemiddeld langere levensduur van de bevolking) maakt dat de groep 

van vijftigplussers sterk is uitgebreid. Door de algemene aanvaarding en het besef dat sport en 

beweging voor iedereen, ongeacht de leeftijd, kan bijdragen tot een betere en langere gezondheid en 

welzijn, is de sportdeelname van ouderen de laatste jaren sterk toegenomen. 

 

Naarmate men ouder wordt, zou de actieve sportparticipatie echter afnemen, zo blijkt uit het 

grootschalige onderzoek naar de leefsituatie van Vlaamse ouderen (LOVO). 
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Tabel 5 Het percentage ouderen dat regelmatig de volgende sportieve activiteiten beoefent, naar leeftijd en geslacht, 2004.  

Activiteiten Leeftijd    

 55-64 jaar 65-74 jaar 75-90 jaar Totaal  

     

Mannen     

Wandelen of fietsen 61 58 44 56 

Andere sporten 22 14 10 17 

     

Vrouwen      

Wandelen of fietsen 58 50 30 48 

Andere sporten 16 12 3 11 

Bron: LOVO, 2004 

 

Bij de mogelijkheden tot sportbeoefening zijn voornamelijk de sociale contacten met leeftijdsgenoten 

belangrijk. Ouderen- en seniorensport kan een socialiserende en sociaalintegrerende functie 

vervullen, en dit enerzijds omdat ze met nieuwe bewegingsvormen in contact komen en dus nieuwe 

ervaringen opdoen, en anderzijds omdat ze leren omgaan met nieuwe aspecten van het ouder 

worden. Maar omdat ouderen vaak een ander levensritme hebben (onder meer door pensioen, de 

zorg voor partner, ...) sluiten ze meestal aan bij specifieke sportgroepen voor ouderen. Er bestaan 

bovendien nog maar weinig mogelijkheden binnen reguliere sportverenigingen die specifiek gericht 

zijn naar ouderen (De Knop, Van den Bergh, 2004). 

 

De Knop en Elling (2000) halen een aantal algemene tendensen aan in de relatie tussen sport en 

ouderen: 

• Ouderen nemen minder deel aan sportactiviteiten dan jongeren en mid-lifers. Zij hebben 

vaak in hun jeugd ook minder sportervaring opgedaan. Dat geldt vooral voor de groep 75-

plussers. 

• Het aantal sporten dat regelmatig door ouderen wordt beoefend is beduidend lager dan bij 

jongeren. De meest beoefende takken van sport/bewegingsactiviteiten zijn 

wandelen/joggen, fietsen/wielrennen, zwemmen, tennis en gymnastiek. 

• De meeste ouderen beoefenen sport met leeftijdsgenoten. 

• Het aantal ouderen dat frequent sport is in de afgelopen 15 jaar toegenomen. 

• Ouderen nemen bijna uitsluitend deel aan (ongeorganiseerde) recreatieve sportactiviteiten. 

Slechts een beperkt percentage beoefent (tevens) wedstrijdsport in een vereniging. Wel lijkt 

er sprake te zijn van een toename van het aantal (nieuwe) oudere wedstrijdsporters (55-

65), vooral mannen. 
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• Steeds vaker vindt deze recreatieve sportbeoefening ook plaats in georganiseerd verband. 

Naast sportverenigingen zijn er veel andere organisaties die sport voor ouderen aanbieden. 

 

De Knop en Elling (2000) sluiten af met de stelling dat het aantal (fitte) ouderen in de toekomst nog 

verder zal groeien, evenals de algemene aanvaarding dat bewegen en sport voor iedereen, ongeacht 

leeftijd, kan bijdragen aan een betere en langere gezondheid en aan het algemeen welzijn. Daarom 

zal de structurele integratie van ouderen in de sport volgens de auteurs ook op gedifferentieerde 

wijze toenemen. Binnen de reguliere (wedstrijd) sportverenigingen zijn ouderen tot op heden echter 

nog weinig zichtbaar. 

 

 

1.4.2 Sport en kansarmen 

 

Een andere specifieke doelgroep zijn de kansarme, maatschappelijk kwetsbare of achtergestelde 

jongeren. Velen bevinden zich in een moeilijke situatie (zoals onder meer een slechte woonsituatie, 

financiële problemen, een problematische gezinssituatie, ...). De vrij grote aanspreekbaarheid van 

deze jongeren voor deelname aan sportactiviteiten en een aantal typische kenmerken van 

sportbeoefening maken dat sport een goed integratiemiddel kan zijn voor deze groep (De Knop, Van 

den Bergh, 2004). Er werden in Vlaanderen dan ook reeds tal van sportstimuleringsprojecten 

opgestart, zoals bijvoorbeeld ‘Mankracht en Zonen’ in Antwerpen-Borgerhout (De Cock, 2006). Het is 

bovendien bewezen dat sport delinquentie kan verminderen. Sport kan immers een belangrijke 

uitlaatklep zijn, mits dit onder goede psychische en fysieke begeleiding gebeurt (De Knop, Van den 

Bergh, 2004). 

 

 

1.4.3 Sport en personen met een handicap 

 

Ook voor personen met een handicap kan sportparticipatie belangrijke voordelen bieden. Naast 

persoonlijke voordelen (zoals een bevordering van het fysieke en psychische welzijn, sociale 

contacten, ...), kan sport bijdragen tot de ontwikkeling van een positieve(re) beeldvorming vanuit de 

maatschappij. Personen met een handicap kampen echter vaak met psychologische, praktische, 

motivationele of technische drempels. Hoe kan een persoon in een rolstoel sporten als deze zelfs 

geen toegang heeft tot de sporthal? Onderzoek toonde aan dat de sport dan ook een meer 

aangepast aanbod moet voorzien dat gericht is naar ‘hun kring’ alsook naar validen én personen met 
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een handicap. Op de Special Olympics in 2003 won de Belgische delegatie 31 gouden, 35 zilveren 

en 24 bronzen medailles. De belangstelling vanuit de media voor dergelijke evenementen is echter 

(te) gering. Rolmodellen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een veranderde beeldvorming bij 

validen ten aanzien van deze groep (De Knop, Van den Bergh, 2004). Marc Herremans, en de 

recente film/documentaire ‘To Walk Again’ zijn hier een mooi voorbeeld van. 

 

Voor personen met een handicap bestaat binnen de sport een extra indeling naar het soort stoornis 

of functionele beperking (bijvoorbeeld visueel of motorisch). Vanwege de belemmeringen ten aanzien 

van ‘gewone’ sportbeoefening zijn er aangepaste sportvormen ontwikkeld. 

 

De Knop en Elling (2000) stellen dat uit de literatuur over sportbeoefening door personen met een 

handicap het volgende blijkt: 

• Zij nemen in mindere mate deel aan sport dan personen zonder handicap. 

• De verschillen in sportbeoefening tussen mannen en vrouwen niet groot zijn en 

vergelijkbaar zijn met valide personen. Ook qua leeftijd en sociale klassen zijn verschillen 

vergelijkbaar met valide sporters. Dat betekent dat oudere personen met een handicap en 

zij met een lagere sociaal-economische positie minder deelnemen. Ook bestaan er 

regionale verschillen in sportdeelname (in het oosten en het noorden van ons land is de 

sportdeelname kleiner). 

• De grootste belemmering van personen met een handicap om deel te nemen aan de sport 

liggen in informatievoorziening, mogelijkheden (accommodatie, kosten) en belemmeringen 

vanuit de omgeving. 

• Na zwemmen, wandelen en fietsen (ook door valide sporters het meest beoefend) scoren 

de sporten volleybal, basketbal en (tafel-)tennis hoog onder personen met een handicap. 

• Naast een grote groep sporters met een handicap die voorstander is van (organisatorische) 

integratie, prefereren veel personen met een handicap sportbeoefening met personen die 

een gelijksoortige handicap hebben. 

• Door de meeste personen met een handicap wordt de voorkeur gegeven aan recreatieve 

sport, dat geldt vooral sterk voor recente sporters en (huis-)vrouwen. 

• De mate van sportbeoefening is groter bij een minder ernstige handicap, bij mobiele 

personen met een handicap en bij personen waarbij het handicapperspectief niet 

progressief is, dat wil zeggen, dat de positie van de persoon met een handicap niet 

verslechtert. 

• Jongeren met een handicap worden minder via de belangrijke eerste sportsocialisatoren 

(school en familie) gestimuleerd tot sportbeoefening. Ook fysiotherapeuten, medici en 
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vrienden (met of zonder handicap) hebben een grote invloed op de keuze tot al dan niet 

sporten.  

 

Een studie van Vanlandewijck e.a. (2004) naar hinderpalen en motieven tot sportbeoefening bij 

personen met een handicap wijst uit dat deze niet afhankelijk zouden zijn van geslacht, 

sportparticipatie, aangeboren en verworven handicap, of van de aard van de handicap. 

 

1.4.4 Sport en holebi’s 

 

Sport kan democratiserend zijn voor holebi’s. Soms worden topsporters aangemoedigd om voor hun 

seksuele voorkeur uit te komen en zo bij te dragen aan anti-discriminatie en sociaal-culturele 

integratie (De Knop, Van den Bergh, 2004). 

 

Over de deelname van homoseksuelen aan de sport zijn geen cijfers bekend, maar op grond van 

symbolische relaties wordt verondersteld dat er in elk geval in de wereld van de topsport relatief 

weinig homoseksuele mannen en relatief veel lesbische vrouwen om winst en eremetaal strijden. Wel 

is zeker dat er slechts weinig holebi sporters openlijk voor hun, van de heteronorm afwijkende, 

seksuele oriëntatie uitkomen (Griffin, 1998, Hekma, 1994, Palzkill, 1990, Pronger, 1990, Messner & 

Sabo, 1994, Planting, 1992, in: De Knop en Elling, 2004). 

 

In vergelijking tot andere groepen is er het minste empirisch onderzoek gedaan onder homoseksuele 

mannen en vrouwen naar motivatie en belemmeringen tot deelname. In algemene termen zeggen De 

Knop en Elling (2000) het volgende over de participatie van homoseksuele mannen en vrouwen: 

• De sportdeelname van homoseksuele mannen is naar verwachting minder dan 

heteroseksuele mannen, maar groter dan momenteel zichtbaar. 

• Lesbische vrouwen zijn relatief sterk vertegenwoordigd binnen de sport, ook op hoog 

niveau. Dat geldt vooral voor bepaalde takken van sport, die (voorheen) een mannelijk 

imago hadden (bijvoorbeeld voetbal). 

• De laatste jaren is er in toenemende mate sprake van sportbeoefening in eigen kring. 

• De ‘coming out’ van homoseksuele sporters kan sportdeelname juist intensiveren of 

verminderen. 

• Omdat homoseksuele sporters zich (qua uiterlijk en gedrag) kunnen aanpassen aan 

heersende heteronormen zijn zij niet altijd ‘zichtbaar’. 
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2. Over horizontale en vertikale segregatie in de 

sportwereld 

 

 

“Historically, males have almost exclusively controlled sport. While this control has been 

evident on the playing field and in the media’s coverage of sport, it has also been prevalent 

in all levels of administration positions in sport” (Pedersen, 2005).  

 

 

Bovenstaand citaat stelt duidelijk dat de sportwereld door mannen wordt gedomineerd. Hoewel 

recent werd vastgesteld dat de (hoofdzakelijk oudere) vrouwen een inhaalbeweging hebben gemaakt 

en dus evenveel aan sport doen dan mannen, zij het minder in clubverband (Scheerder en 

Vanreusel, 2007), blijkt toch dat vrouwen op andere terreinen binnen de sportwereld  weinig aan bod 

komen. Denk aan de sportverslaggeving, of aan de deelname in het sportbeleid en de sportbesturen. 

 

Als men het heeft over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in allerhande management - en 

bestuursposities, dan spreekt men over horizontale en vertikale segregatie. De metaforen ‘glazen 

plafond’ en ‘glazen muren’ worden in deze context vaak gebruikt. In dit hoofdstuk beschrijven we wat 

hiermee precies wordt bedoeld en geven we ter verduidelijking enkele concrete voorbeelden.  
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2.1. Begrippen 

 

 

2.1.1 Het glazen plafond? 

 

In deze paragraaf verduidelijken we het begrip ‘het glazen plafond’ of ‘the glass ceiling’. 

 

 

2.1.1.1 Beschrijving van het concept 

 

Draulans en Smet (2005) geven in hun werk ‘M/V. Over cultuurverandering en betere 

doorstromingskansen voor vrouwen en mannen in organisaties en bedrijven’ volgende beschrijving 

van het glazen plafond. 

 

De notie ‘glazen plafond’ is een letterlijke vertaling van het Engelse glass ceiling en is als term 

gangbaar sinds Morrison, White & Van Velsor (1987) een studie publiceerden onder de titel ‘Breaking 

the Glass Ceiling: Can Women reach the Top of America?’. Het beeld van het glazen plafond wil 

verklaren waarom zo weinig vrouwen leidinggevende posities bereiken. Waarom stijgen ze minder 

snel dan hun mannelijke collega’s in de hiërarchie van een organisatie of bedrijf? Het glazen plafond 

verwijst naar een onzichtbare barrière die het doorgroeien van vrouwen naar het topkader in de weg 

staat. De auteurs benadrukten dat the glass ceiling niet zomaar een barrière is in de loopbaan van 

een individuele vrouw, maar een gegeven dat vrouwen als groep raakt, bijvoorbeeld omdat (bewust 

of onbewust) aan vrouwen hogere eisen worden gesteld of omdat er van hen meer verwacht wordt 

(Draulans & Smet, 2005). 

De publicatie van dit bewuste boek had een katalysatoreffect en de term glass ceiling werd in diverse 

onderzoeken overgenomen. Daarbij is de betekenis ruimer dan de beperkte doorgroeikansen tot 

topmanagementfuncties in zeer grote bedrijven of organisaties. Niet alleen het bedrijfsleven, maar 

bijvoorbeeld ook de ambtenarij werd doorgelicht, in een zoektocht naar onzichtbare barrières die de 

loopbaankansen van vrouwen beperken. Later volgden bijna alle maatschappelijke sectoren: politiek, 

onderwijs, dienstverlenende organisaties, kerken, ... Men kwam tot de conclusie dat het concept 

glass ceiling ook voor andere echelons dan het executive level betekenis kon hebben als 

analyseconcept. Vrij snel werd duidelijk dat vrouwen, net zo goed als mensen uit 
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minderheidsgroepen, op verschillende niveaus en in verschillende soorten organisaties 

geconfronteerd worden met een glazen plafond (Draulans & Smet, 2005). 

 

 

2.1.1.2 Enkele cijfers uit het bedrijfsleven 

 

Draulans en Smet (2005) illustreren het bestaan van een glazen plafond in het bedrijfsleven met 

volgende cijfers.  

 

De hoogste kaders in een bedrijf of organisatie zijn de zogenaamde senior managementposities of 

chief executive managers. Afhankelijk van het land wordt 1% tot 5% van de functies van senior of 

executive manager ingevuld door een vrouw. In de USA steeg het aantal vrouwen in topposities van 

2.4% anno 1996 naar 5.1% in 19991. In dezelfde periode stagneerde het percentage Australische 

vrouwelijke executive directors op 1.3%. 

 

Cijfers gebaseerd op de situatie in België’s 100.000 grootste bedrijven annoo 2001 leiden tot 

volgende resultaten. Analyseert men de topfuncties in de 5000 grootste bedrijven, dan vindt men 

5.26% vrouwen als gedelegeerd bestuurder, 3.03% vrouwen als algemeen directeur, 2.93% vrouwen 

als zaakvoerder. Bij de top 30.000 stijgt het aantal vrouwelijke gedelegeerd bestuurders naar 9.15%, 

vrouwelijke zaakvoerders naar 11.35%. In de top 100.000 vinden we 12.37% vrouwelijke 

gedelegeerd bestuurders, 6.93% vrouwen als algemeen directeur, 12.24% als zaakvoerder. Houdt 

men niet alleen rekening met de topfuncties, maar met alle leidinggevende functies, dan nog blijft het 

percentage in de drie groepen beneden de 20%. De trend is wel duidelijk: hoe groter het bedrijf, hoe 

kleiner de kans op vrouwen aan de top. 

 

Draulans en Smet (2005) voegen hieraan toe dat via wetgevende maatregelen en specifieke acties 

wel meer vrouwen doorgroeien naar midden managementposities, maar dat dit vaak functies blijven 

met een relatief beperkte autoriteit en dito inkomen. Mede om die reden verlaat een aantal talentvolle 

vrouwen de grote bedrijven. Sommige vrouwen stappen over naar kleinere bedrijven, anderen starten 

een eigen bedrijf, waar ze meer vrijheid hebben en persoonlijke inzet en groei beter controleren. Op 

vele plaatsen vormt, aldus Draulans en Smet (2005), niet zozeer de instroom van vrouwen een 

                                                                 

1 Opmerkelijk is dat deze percentages niet corresponderen met de percentages van de topinkomens van bedrijfsleiders in de 

USA: 1.9% vrouwen onder de topinkomens in 1996, 3.3% in 1999.  
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probleem, maar de doorstroom. Een stimuleringsbeleid om voldoende vrouwen te laten instromen, 

kan vruchten afwerpen die zichtbaar worden in personeelsstatistieken, maar het is geen garantie 

voor doorgroeimogelijkheden naar hogere beleids- en beslissingsniveaus.  

 

 

2.1.1.3 Cijfers uit andere sectoren 

 

Vertikale segregatie is echter niet eigen aan de bedrijfswereld. Ook in andere sectoren spreekt men 

over een glazen plafond. Bekijken we twee voorbeelden waarover cijfergegevens beschikbaar zijn: 

de onderwijswereld en de politieke wereld. 

 

Bekijken we recente statistieken uit de onderwijswereld. Het bestuurspersoneel uit het basisonderwijs 

telt 43% vrouwen, in het secundair onderwijs zijn vrouwen met 26% sterk in de minderheid bij het 

bestuurspersoneel. Wat de Vlaamse hogescholen betreft, blijkt slechts 25% van de leden van de 

raden van bestuur en directiecomités vrouw te zijn. Meer dan 90% van de Vlaamse hogescholen 

heeft aan het hoofd een mannelijke directeur. En ook aan de Vlaamse universiteiten zijn vrouwen aan 

de top schaars: slechts 19% van de leden van de belangrijkste beheers- en adviesorganen zijn 

vrouwen. Alle Vlaamse universiteiten worden geleid door een mannelijke rector. Bij de vice-rectoren 

treffen we 29% vrouwen aan (5 van de 17 vice-rectoren zijn vrouwen) (Leyman en Steegmans, 

2006). 

 

Ook in de politieke wereld stellen we een duidelijke ondervertegenwoordiging vast van het aandeel 

vrouwen op verschillende bestuursniveaus. We geven enkele cijfers die de stand van zaken 

weergeven na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2006. In het Europees Parlement 

zetelen 29% vrouwen. Het Federaal Parlement bestaat uit 33% vrouwen, de Federale Regering 

bestaat uit 30% vrouwen. Op het Vlaamse niveau zien we eveneens 30% vrouwen in de Vlaamse 

Regering, 32% vrouwen in het Vlaamse Parlement. Aan het hoofd van beide regeringen staat telkens 

een man. Het gemeentelijke bestuursniveau tenslotte bestaat voor 34% uit vrouwelijke 

gemeenteraadsleden, voor 27% uit vrouwelijke schepenen, en 9.4% van de burgemeesters is vrouw 

(Rosa, 2007). 

 

In dit onderzoeksproject zullen we trachten na te gaan in hoeverre de m/v-verhoudingen evenwichtig 

zijn in de sportwereld.  
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2.1.2 Glazen muren  

 

Naast het glazen plafond (verticale segregatie) blijken er ook glazen muren te bestaan (horizontale 

segregatie). In deze paragraaf gaan we nader in op dit concept. 

 

 

2.1.2.1 Beschrijving van het concept 

 

De notie ‘plafond’ kreeg uitbreiding met ‘muren’. Deze metafoor geeft aan dat in het 

loopbaancurriculum van werknemers bepaalde gebeurtenissen of factoren fungeren als 

uitsluitingsmechanismen of vertragingsmechanismen voor de uitbouw van een loopbaan. Denk 

bijvoorbeeld aan het zwangerschapsverlof van vrouwelijke werknemer, dat leidt tot een vertraging 

van haar loopbaanmogelijkheden (Draulans & Smet, 2005). 

 

Anderen gebruiken de term ‘glazen muren’ om horizontale segregatie te benoemen. Deze term 

maakt duidelijk dat in bepaalde sectoren, op bepaalde afdelingen of in bepaalde functies bijzonder 

veel mannen of vrouwen werken en dat bepaalde beroepen een uitgesproken m/v-label hebben en 

de andere sekse lijken uit te sluiten. Zelfs als vrouwen doorgroeien en ogenschijnlijk het glazen 

plafond weten te doorbreken, komen ze vaak terecht in sectoren als administratie of human 

resources, en minder in het hart van de strategische besluitvorming van een organisatie (Draulans & 

Smet, 2005). 

 

Is deze horizontale segregatie een probleem? Mensen die heel sterk in populaire en eenvoudige 

verklaringsschema’s geloven, zullen als argument opwerpen dat een sterke m/v-profilering van 

bepaalde beroepen is terug te voeren op de werking van de hersenen. Waarom zou men zich dan 

verzetten tegen horizontale segregatie? Stimuleringsprogramma’s om jongens en meisjes in het 

lager- en middelbaar onderwijs te interesseren in voor hen a-typische beroepen, zijn vanuit deze 

optiek op voorhand gedoemd om te mislukken. Het plaatje wordt echter nog complexer als men er 

het element ‘waardering’ aan toevoegt: welke beroepen krijgen veel, welke krijgen minder 

waardering? En speelt in die waarderingskwestie ook een m/v-factor mee? (Draulans & Smet, 2005) 
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2.1.2.2 Een voorbeeld van glazen muren in het onderwijs 

 

Het onderwijs is het voorbeeld bij uitstek om het bestaan van horizontale segregatie aan te tonen: de 

studiekeuze van jongens en meisjes is erg verschillend. Vooral in het TSO en het BSO blijft de 

seksesegregatie sterk uitgesproken. Volgens het recente rapport van Leyman en Steegmans (2006) 

kiezen meisjes nog vaker dan vroeger voor de typisch ‘vrouwelijke’ studiegebieden personenzorg en 

lichaamsverzorging. Jongens vinden we in hoofdzaak terug in de richtingen ‘electromechanica’ en 

‘electrische installatietechnieken’. 

 

 

2.2. Mogelijke verklaringen voor de geringe doorstroom van vrouwen 

naar hogere functies 

 

Het glazen plafond is opgebouwd uit een complex geheel van factoren die elkaar wederzijds 

versterken en beïnvloeden (Draulans & Smet, 2005). Mogelijke verklaringen in de differentiële 

participatie op hoger niveau van mannen en vrouwen kunnen zich situeren op drie niveaus: op het 

macro-niveau, op het meso-niveau, en op het micro-niveau. In onderstaande paragrafen bekijken we 

de verschillende verklaringen op de drie niveaus. 

 

2.2.1 Verklaringen die zich situeren op het macro-niveau 

 

Bepaalde personen zijn van mening dat het allemaal een kwestie van tijd is. De actieve aanwezigheid 

van vrouwen in het publieke leven en op de arbeidsmarkt is een relatief recent gegeven, dus het 

vergt tijd voordat vrouwen echt kunnen doorgroeien tot de hoogste niveaus. Geduld hebben, zo luidt 

de boodschap dan.  

Deze redenering deugt echter niet helemaal, aldus de Draulans & Smet (2005). Ze biedt immers 

geen verklaring voor het gegeven dat ook in sectoren waarin van oudsher veel vrouwen werken, de 

doorstroming naar het hoger management niet naar verhouding verloopt. Hoewel op scholen veel 

vrouwelijke leerkrachten werken, bestaat de directie meestal uit mannen. Voor ziekenhuizen en 

zorginstellingen geldt hetzelfde. 
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2.2.2 Verklaringen die zich situeren op het meso-niveau 

 

2.2.2.1 De rol van organisatiecultuur 

 

Cultuur is een samenspel van waarden, opvattingen en sociale praktijken in een organisatie, 

instelling, groep of gezelschap. Organisatiecultuur levert een belangrijke bijdrage aan het 

functioneren van zo’n organisatie. Door de werking van cultuur ontstaan er immers duidelijke 

verwachtingspatronen. Men weet wat er verwacht wordt, en wat en van anderen kan verwachten, hoe 

het reilt en zeilt. Dit geldt niet enkel voor het soort werk, maar met name voor de manier waarop men 

zijn werk verricht (bijvoorbeeld liever snel en flitsend, dan langzaam en doordacht) en voor de 

omgangsvormen met collega’s en met directeuren, of leiders (bijvoorbeeld, kunnen hogere managers 

gewoon worden aangesproken, of dient men via de secretaresse eerst een afspraak te maken). Ook 

kunnen er duidelijke verwachtingen bestaan over het type persoon dat men hoog acht (bijvoorbeeld, 

liever een dominant en assertief iemand, dan een bescheiden iemand). Op grond van deze 

verwachtingspatronen worden nieuwe leiders geselecteerd en gepromoveerd die binnen de 

organisatiecultuur passen, terwijl mensen die niet thuishoren in de organisatie worden afgewezen. 

Op die manier wordt een organisatiecultuur in stand gehouden (Fischer, 2000).  

 

Hier deze voorbeelden beknopt beschrijven: 

• Theorieën van Schein (1985) - ‘macht en prestatie’ cultuur versus ‘steun en rol’ cultuur) 

• Theorie van Quinn (1988) - ‘human relations’ cultuur versus ‘rational goal’ cultuur 

 

Een belangrijk aspect van organisatieculturen is, aldus Fischer (2000), dat ze ‘sekse-gekleurd’ zijn. 

Deze term verwijst naar het feit dat mannen en vrouwen verschillende (machts-)posities innemen en 

dat er verschillende verwachtingspatronen en gedragsregels bestaan voor beide seksen. Een  sekse-

gekleurde organisatie is een organisatie waarin duidelijke denkbeelden bestaan over wat man-zijn en 

vrouw-zijn, ofwel masculiniteit en feminiteit, inhouden. De stereotiepe wijze waarop over vrouwen en 

mannen wordt gedacht in sekse-gekleurde organisaties leidt tot een duidelijke onderscheiding in 

zowel de functies die mannen en vrouwen vervullen als in de aan hen toegeschreven kenmerken en 

motieven binnen de organisatie. Zo bestaat er in veel organisaties bijvoorbeeld een sterke associatie 

tussen mannen en hoge, leidinggevende functies die veel status en macht met zich meebrengen, en 

tussen vrouwen en functies waarin communicatieve eigenschappen van groot belang worden geacht, 

zoals receptioniste of personeelsconsulent. Verder nemen mannen vaker publieke, zichtbare rollen 
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op zich (zoals het houden van toespraken), terwijl vrouwen de minder zichtbare taken op zich lijken te 

nemen (zoals het plannen van bijeenkomsten). 

 

Fischer (2002) werkt dit onderscheid tussen een masculiene en een feminiene cultuur als volgt uit. 

 

Tabel 6 Onderscheid tussen masculiene en feminiene waarden en normen 

Masculiene waarden en normen 

 

Feminiene waarden en normen 

Individualisme 

Competitie 

Belang van materiële beloning 

Hoge prestatiedruk 

Grote tijdsinzet, aanwezigheid 

Belang van status, hiërarchie  

 

Collectivisme 

Collegialiteit 

Belang van positieve feedback 

Belang van persoonlijke ontplooiing 

Belang van werk-privé-balans 

Participatie in besluitvorming  

Bron: Fischer, 2002 

 

De stereotiepe opvattingen over leiderfiguren leunen zeer sterk aan bij de masculiene waarden en 

normen. Gaat men op zoek naar een leidersfiguur binnen een organisatie, dan zal men op zoek gaan 

naar een persoon die deze masculien waarden en normen het meest in zich heeft. 

 

2.2.2.2 De rol van leiderschapsstijlen 

 

Onderzoek toont aan dat de kenmerken die men aan een succesvol leider toeschrijft, eerder 

stereotiep mannelijk dan stereotiep vrouwelijk zijn. Een succesvol manager wordt gewoonlijk in 

termen van stereotiep mannelijke eigenschappen beschreven, dit terwijl uit onderzoek naar effectief 

leiderschap bleek dat het succesvol vervullen van een leidinggevende functie niet alleen stereotiep 

mannelijke eigenschappen behelst, maar zowel taakgericht als persoonsgericht handelen vereist.  

Dat betekent dat succesvolle managers goed met mensen moeten kunnen omgaan (een typisch 

vrouwelijke eigenschap), maar ook goed mensen moeten kunnen sturen en dirigeren (stereotiep 

mannelijk). In organisaties waarin vooral mannen werken en waarin de managersrol haast uitsluitend 

in masculiene termen gedefinieerd wordt, zijn vrouwen in het nadeel: dit uitsluitingsmechanisme 

werkt sterker voor vrouwen naarmate de organisatie meer wordt gedomineerd door mannen (Fisher, 

e.a., 2002). 
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2.2.3 Verklaringen die zich situeren op het micro-niveau 

 

Een vaak gehoorde verklaring voor de beperkte doorstroming van vrouwen is dat ze gewoon niet 

willen doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheid. Vrouwen zouden met andere 

woorden voor zichzelf de weg naar hogere organisatiegeledingen onmogelijk maken door zelfselectie 

en zelfuitsluiting (Draulans & Smet, 2005).. Hiervoor worden allerlei redenen aangedragen als 

mogelijke verklaring: opvoeding en socialisatieprocessen, een laag zelfbeeld, als gevolg hiervan de 

foute diploma’s op zak, te weinig ervaring, en bijgevolg een zwakkere positie bij sollicitaties, een 

voorkeur voor deeltijdwerk, een kritische houding tegenover bepaalde organisatieculturen, 

enzoverder. 

Bovendien zet ook de directe omgeving (partner, familie) vrouwen soms onder druk om niet fulltime 

te werken. Zelfselectie is er ook bij vrouwen in zogenaamd dual-career partnerschap: zij springen 

behoedzaam om met hun loopbaanplanning, omdat ze sterker dan hun partner de druk van het dual- 

career partnerschap ervaren. 

 

De balans prive-werk speelt een grote rol in de ‘keuze’ van vrouwen om voor hogere functies met 

meer verantwoordelijkheid, en vaak ook langere werktijden, te opteren.  

 



 45 

3. Onderzoeksopzet en methodologie 

 

In dit onderzoeksproject staat de vertegenwoordiging van vrouwen in de sportsector centraal. De 

aandacht voor verschillen in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen –zeker wanneer het 

gaat om vertegenwoordiging op leidinggevend niveau- is eerder jong in deze sector. De nadruk 

binnen dit project ligt dan ook sterk op het verzamelen van data met betrekking tot gender en andere 

relevante variabelen. 

 

 

3.1. Onderzoeksopzet 

 

Centrale vraag binnen dit onderzoek betreft de genderverhoudingen binnen de sportwereld: hoe zit 

het met de samenstelling naar geslacht van een aantal belangrijke organen met betrekking tot de 

Vlaamse sport. We zullen op zoek gaan naar mannen en vrouwen in allerlei sportieve contexten: we 

bevragen de sportfederaties, de sportdiensten, de sportclubs, en tenslotte ook de sportraden. Hierbij 

gaan we in eerste instantie telkens iets meer te weten willen komen over de genderverhoudingen. 

Maar ook de samenstelling naar leeftijd en etnische achtergrond kan relevant zijn. In onderstaande 

tabel geven we een overzicht per type organisatie van de gegevens die we verzamelden.  

 

 

Tabel 7 Overzicht van de te verzamelen gegevens. 

te bevragen gegevens 

 

Alle Vlaamse sportfederaties 

  

 

Samenstelling van de bestuursorganen en commissies van de Vlaamse sportfederaties, 

naar 

-geslacht 

-leeftijd 

-etniciteit 

 

 

Alle Vlaamse sportdiensten 

 

 

Samenstelling van de Vlaamse sportdiensten, naar 

-geslacht 

-leeftijd 

-etniciteit 
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Alle Vlaamse sportclubs 

 

 

Trainers binnen de sportclubs, samenstelling naar geslacht 

 

 

Alle Vlaamse sportraden  

 

 

Samenstelling van de sportraden naar 

-geslacht 

-leeftijd 

-etniciteit 

 

 

Daarnaast stelden we ook enkele vragen die peilen naar mogelijke verklaringen voor mannen en 

vrouwen om al dan niet een bestuursfunctie op te nemen. Zowel verklaringen op micro-, op meso-, 

als op macroniveau kwamen aan bod. Via dit deel van de vragenlijst trachten we een aanzet tot 

verklaring te kunnen schetsen.   

 

Het verzamelen van de gegevens opgesomd in bovenstaande tabel maakte het hoofddoel uit van dit 

project. We gebruikten hiervoor de methode van de webenquête. Concreet houdt dit in dat we de 

organisaties een e-mail stuurden waarin we vroegen naar hun medewerking. De e-mail bevatte 

telkens een login en een paswoord. Enkel diegenen die van ons een e-mail ontvingen, konden dus 

de enquête invullen. Voordeel van deze methode is dat we alle organisaties konden bevragen, en 

dus geen steekproef hoefden te trekken.  

 

Een eerste stap is dit onderzoek bestond aldus uit het verzamelen van alle e-mailadressen van de 

respondenten.  

 

Tabel 8 Overzicht van het verzamelen van e-mailadressen van de onderzoekseenheden 

te bevragen gegevens 

 

Alle Vlaamse sportdiensten 

  

 

De e-mailadressen werden verzameld per provincie, via de provinciale Bloso-

inspecteurs. 

 

Alle Vlaamse sportfederaties 

 

 

De e-mailadressen werden ons toegestuurd door de overkoepelende Vlaamse 

Sportfederatie. 

 

Alle Vlaamse sportclubs 

 

 

Via de sportfederaties vroegen we de e-mailadressen op van alle aangesloten 

sportclubs. 

 

Alle Vlaamse sportraden  

 

Informatie over de Vlaamse sportraden werd verzameld via de sportdiensten. 
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Met het oog op het in kaart brengen van de hierboven opgesomde gegevens was het een bewuste 

keuze om de websurvey als dataverzamelingsmethode centraal te stellen. In een volgende paragraaf 

bespreken we de voor- en nadelen van een websurvey. We baseren ons hiervoor op een tekst van 

Dewaele (2008).  

 

3.2. Methode van dataverzameling 

 

In België zijn er 35 PC’s per 100 inwoners en het aantal PC’s nam toe van 900.000 in 1990 tot 3,6 

miljoen PC’s in 2004. 1.919.552 particulieren2 beschikken momenteel over een internetverbinding, dit 

waren er in november 1998 slechts 151.168. In 2004 gebruiken 41 inwoners op 100 het internet 

(zowel voor privé als professionele doeleinden) terwijl dit er in 1997 slechts 5 op 100 waren 

(Nationaal Instituut voor Statistiek, ISPA Belgium, 2006).  

 

Deze cijfers tonen aan dat het gebruik van PC en internet steeds meer een mainstream 

aangelegenheid wordt en hoewel niet iedereen over een PC of internetaansluiting beschikt, toch zijn 

er ook voor deze laatste groep steeds meer mogelijkheden (via de werk- en studieomgeving, 

internetcafés) om toegang tot het internet te krijgen (Dewaele, 2008). Met betrekking tot onze 

doelgroep, personen die een bestuursfunctie hebben in de sportwereld (sportfederaties) of personen 

die werkzaam zijn in de gemeentelijk administratie van de sportdienst, kunnen we verwachten dat zij 

met PC en het internet kunnen werken.  

 

De nieuwe wegen om aan onderzoek te doen, die de snelle opgang van het internet voor 

sociaalwetenschappelijke onderzoekers heeft geopend, willen we dan ook ten volle benutten. Het 

Computer Assisted Data Collection, kortweg CADAC, wordt trouwens ook steeds populairder. 

 

Websurveys of Computer Assisted Self Interviewing (CASI) zijn elektronische vragenlijsten die op 

een server geplaatst worden en waarvoor respondenten vervolgens worden uitgenodigd om deze via 

het internet in te vullen. Deze manier van bevraging heeft twee belangrijke voordelen: het is 

momenteel de snelste manier van enquêtering en het is goedkoper (er zijn immers geen kosten voor 

drukwerk, verzending van de enquêtes of het betalen van interviewers) (Heerwegh, 2001:2-3; in 

Dewaele, 2008). 

                                                                 

2 Dit cijfer geeft het aantal internetaansluitingen weer aan het einde van het tweede kwartaal in 2006. 
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Heerwegh (2001) vermeldt nog andere voordelen van websurveys. Ze zien er vaak beter uit en zijn 

functioneler (overzichtelijker en gebruiksvriendelijker). Wanneer bepaalde delen in de vragenlijst niet 

door iedereen beantwoord moeten worden (de vragenlijst bevat dan zogenaamde ‘skip patterns’) dan 

zorgt een websurvey voor een vlotte overgang zonder dat de respondent daar iets van merkt en veel 

door de vragenlijst moet ‘scrollen’. ‘Drop down boxes’
3
 maken het dan weer mogelijk om een vraag 

met verschillende antwoordmogelijkheden ruimtebesparend aan te bieden. Tenslotte is er tevens de 

mogelijkheid om bepaalde vragen verplicht te maken (men kan de enquête niet vervolledigen zonder 

een vraag te beantwoorden) zodanig dat de item non-respons (zijnde één bepaalde vraag die niet 

beantwoord wordt) afneemt. Dit kan echter wel een toename van unit non-respons (zijnde de 

vragenlijst wordt niet meer verder ingevuld) veroorzaken wanneer het verplicht maken van vragen die 

de respondent niet wil beantwoorden, frustrerend werkt. 

 

Toch zijn er ook verschillende nadelen verbonden aan websurveys. Naast het eerder vermelde 

afdwingen van antwoorden kan ook een slecht opgestelde vragenlijst en soft- en/of hardware 

problemen (compatibiliteit, tijd nodig om de websurvey te downloaden) de unit non-respons verhogen 

(Heerwegh, 2001). Soft- en/of hardware problemen kunnen er tevens voor zorgen dat de vragenlijst 

bij verschillende respondenten niet op uniforme wijze wordt aangeboden. Deze eerder technische 

problemen kunnen echter verholpen of vermeden worden.  

 

De voordelen van een websurvey (lage kostprijs, snelheid, anonimiteit) wegen volgens ons op tegen 

de nadelen (technische moeilijkheden). In dit onderzoek staat de internetenquête of websurvey dan 

ook centraal.  

 

3.3. Dataverwerking en analyse 

 

De ingevoerde data werden opgeslagen en verwerkt in het statistisch programma Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). Er werden in hoofdzaak beschrijvende analyses uitgevoerd. 

                                                                 

3 Dit is een vakje van één lijn hoog waarin men één uit vele antwoorden kan selecteren. De vele antwoorden ‘rollen uit’ zodra 

men het vakje aanklikt. 
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4. De Vlaamse sportfederaties: resultaten 

 

In dit deel wordt de samenstelling van de bestuursorganen van de Vlaamse sportfederaties belicht. 

 

4.1. Onderzoekspopulatie en respons  

 

Een tweede onderzoeksluik betreft de samenstelling van de sportfederaties. De onderzoekspopulatie 

bestaat uit alle Vlaamse sportfederaties. Via de overkoepelende Vlaamse Sportfederatie (VSF) 

verkregen we de e-mailadressen van de 82 Vlaamse sportfederaties. 45 federaties vulden de 

webenquête in, dit betekent dat we een respons van 54,9% (of 45/82) behaalden. Een overzicht van 

de sportfederaties die de enquête invulden, vindt u in bijlage 1.  

 

Onderstaande tabel geeft u bovendien een idee van de grootte van de verschillende sportfederaties. 

 

Tabel 9 Aantal personeelsleden binnen de sportfederatie 

  N % 

Valid 0-5 26 65,0 

  6-10 8 20,0 

  11-20 5 12,5 

  >20 1 2,5 

  Total 40 100,0 

Missing System 5   

Total 45   

 

De meeste van de sportfederaties die de enquête invulden zijn relatief klein wat betreft 

personeelsbezetting: 65% heeft vijf of minder personeelsleden in dienst. Eénvijfde kan rekenen op 

zes tot tien personeelsleden, en 12,5% heeft tussen de elf en twintig personeelsleden. Slechts één 

deelnemende sportfederatie heeft meer dan twintig personeelsleden. 
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4.2. Samenstelling van de sportfederaties en commissies: 

beschrijvende analyse 

 

In onze studie bevragen we de respondenten over het bestuur van de sportfederaties. We 

verzamelen gegevens over het geslacht, de leeftijd en de etniciteit van achtereenvolgens de 

voorzitter, de secretaris en de bestuursleden van de Raad van Bestuur en van het Dagelijks Bestuur 

van de sportfederaties. Daarna gaan we ook na of er bepaalde commissies werden opgericht binnen 

de sportfederaties, en welke de samenstelling daarvan is.  

 

4.2.1 De Raad van Bestuur 

 

4.2.1.1 De voorzitters 

 

Tabel 10 Geslacht van de voorzitters van de Raad van Bestuur van de sportfederaties 

 N % 

Valid Man 40 97,6 

  Vrouw 1 2,4 

  Total 41 100,0 

 

 

 

Tabel 11 Leeftijd van de voorzitters van de Raad van Bestuur van de sportfederaties 

  N % 

Valid Tussen 18 en 34 jaar 1 2,5 

  Tussen 35 en 54 jaar  16 40,0 

  55 jaar of ouder 23 57,5 

  Total 40 100,0 

Missing System 1   

Total 41   
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Tabel 12 Etnische afkomst van de voorzitters van de Raad van Bestuur 

 N % 

Valid Geboren in België, en de ouders ook 38 95,0 

  Zelf, of één van de ouders, geboren Europa, 

maar niet in België 

2 5,0 

 Zelf, of één van de ouders, geboren in Marokko 

of Turkije 

0 0 

 Elders geboren 0 0 

  Total 40 100,0 

Missing System 1   

Total 41   

 

 

4.2.1.2 De secretarissen 

 

Tabel 13 Geslacht van de secretarissen van de Raad van Bestuur van de sportfederaties 

  N % 

Valid Man 27 84,4 

  Vrouw  5 15,6 

  Total 32 100,0 

 

 

Tabel 14 Leeftijd van de secretarissen van de Raad van Bestuur van de sportfederaties 

  N % 

Valid Tussen 18 en 34 jaar 1 3,1 

  Tussen 35 en 54 jaar 17 53,1 

  55 jaar of ouder 14 43,8 

  Total 32 100,0 

 

 

Tabel 15 Etnische afkomst van de secretarissen van de Raad van Bestuur 

  N % 

Valid Geboren in België, en de ouders ook 32 100,0 
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4.2.1.3 De bestuursleden 

 

 

Tabel 16 Geslacht van de bestuursleden van de Raad van Bestuur van de sportfederaties 

  N % 

Valid Man 294 87,8 

  Vrouw  41 12,2 

  Total 335 100 

 

 

 

Tabel 17 Leeftijd van de bestuursleden van de Raad van Bestuur van de sportfederaties 

  N % 

Valid Tussen 18 en 34 jaar 29 8,6 

Tussen 35 en 54 jaar 194 57,6   

55 jaar of ouder 114 33,8 

  Total 337 100 

Missing System 6  

Total 343  

 

 

Tabel 18 Etnische afkomst van de bestuursleden van de Raad van Bestuur van de sportfederaties 

  N % 

Valid Geboren in België, en de ouders ook 323 96,4 

 Zelf, of één van de ouders, geboren in Europa, maar niet in 

België 

8 2,4 

  Zelf, of één van de ouders, geboren in Marokko of Turkije 0 0 

  Elders geboren 4 1,2 

  Total 335 100 

Missing System 11  

Total   346  
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4.2.2 Het Dagelijks Bestuur 

 

4.2.2.1 De voorzitters 

 

Tabel 19 Geslacht van de voorzitters van het Dagelijks Bestuur van de sportfederaties 

 N % 

Valid Man 27 96,4 

  Vrouw 1 3,6 

  Total 28 100,0 

 

 

Tabel 20 Leeftijd van de voorzitters van het Dagelijks Bestuur van de sportfederaties 

  N % 

Valid Tussen 18 en 34 jaar 1 3,6 

  Tussen 35 en 54 jaar 13 46,4 

  55 jaar of ouder 14 50,0 

  Total 28 100,0 

 

 

Tabel 21 Etnische afkomst van de voorzitters van het Dagelijks Bestuur van de sportfederaties 

 N % 

Valid Geboren in België, en de ouders ook 26 92,9 

  Zelf, of één van de ouders, geboren Europa, maar niet in België 2 7,1 

  Total 28 100,0 
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4.2.2.2 De secretarissen 

 

Tabel 22 Geslacht van de secretarissen van het Dagelijks Bestuur van de sportfederaties 

  N % 

Valid Man 20 87 

  Vrouw 3 13 

  Total 23 100,0 

 

 

Tabel 23 Leeftijd van de secretarissen van het Dagelijks Bestuur van de sportfederaties 

  N % 

Valid Tussen 18 en 34 jaar 1 4,3 

  Tussen 35 en 54 jaar 16 69,6 

  55 jaar of ouder 6 26,1 

  Total 23 100,0 

 

 

Tabel 24 Etnische afkomst van de secretarissen van het Dagelijks Bestuur van de sportfederaties 

  N % 

Valid Geboren in België, en de ouders ook 23 100,0 

 

 

4.2.2.3 De bestuursleden 

 

Tabel 25 Geslacht van de bestuursleden van het Dagelijks Bestuur van de sportfederaties 

 N % 

Valid Man 60 90,9 

  Vrouw 6 9,1 

  Total 66 100,0 
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Tabel 26 Leeftijd van de bestuursleden van het Dagelijks Bestuur van de sportfederaties 

  N % 

Valid Tussen 18 en 34 jaar 7 10,6 

  Tussen 35 en 54 jaar 36 54,5 

  55 jaar of ouder 23 34,9 

  Total 66 100,0 

 

Tabel 27 Etnische afkomst van de bestuursleden van het Dagelijks Bestuur van de sportfederaties 

  N % 

Valid Geboren in België, en de ouders ook 60 90,9 

  Zelf, of één van de ouders, geboren in Europa, 

maar niet in België 

4 6,1 

  Elders geboren 2 3,0 

  Total 66 100,0 

 

 

4.2.3 De Commissies 

 

Tabel 28 Samenstelling naar geslacht van de commissies opgericht door een sportfederatie 

 N % 

Valid Geen vrouwen 52 31,9 

 Eén op tien is vrouw, of minder 8 4,9 

 Tussen één op tien en een kwart 30 18,4 

 Een kwart is vrouw 21 12,9 

  Tussen een kwart en de helft 28 17,2 

 De helft zijn vrouw 11 6,7 

 Tussen de helft en driekwart zijn vrouw 9 5,5 

  Driekwart is vrouw 3 1,8 

  Meer dan driekwart, minder dan iedereen 0 0 

  Iedereen is vrouw 1 0,6 

 Total 163 100 
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31,9% van alle commissies bestaat enkel uit mannen. Daartegenover staat dat slechts één 

commissie, of 0,6% van het totaal, enkel uit vrouwen is samengesteld.  

Daarnaast blijkt dat in 6,7% (N=11) van alle commissies het aantal mannen en het aantal vrouwen 

gelijk zijn, in 7,9% (N=13) van alle commissies zetelen meer vrouwen dan mannen. 

In alle overige commissies zijn de vrouwen in de minderheid (53,4%) of totaal afwezig (31,9%). 

 

 

4.2.4 Samenvatting  

 

Binnen de sportfederaties zijn de genderverhoudingen zeer éénduidig: alle organen binnen de 

sportfederaties worden, nog meer dan verwacht, door mannen gedomineerd.  

 

Zowel in de Raad van Bestuur als in het Dagelijks Bestuur is het percentage mannelijke leden erg 

hoog. De voorzitters uit deze organen zijn bijna uitsluitend mannen: 98% van de voorzitters van de 

Raden van Bestuur en 96% van de voorzitters van het Dagelijks Bestuur is man. Bij de secretarissen 

van beide bestuursorganen vinden we iets meer vrouwen, hoewel deze zeldzaam blijven: ook hier is 

maar liefst 84% (Raad van Bestuur) en 87% (Dagelijks Bestuur) man. Ook de ‘gewone’ 

bestuursleden zijn hoofdzakelijk mannelijk: 88% van de bestuursleden van de Raden van Bestuur en 

90% van de bestuursleden van de Dagelijks Besturen zijn van het mannelijke geslacht.  

 

De meeste sportfederaties hebben één of meerdere commissies opgericht (bijvoorbeeld een 

commissie ‘boekhouding’, een commissie ‘arbitrage’, een commissie ‘wedstrijdzaken’, …). We gingen 

in het onderzoek ook de samenstelling van de commissies na. Bijna éénderde van de commissies 

(31,9%) bestaat enkel uit mannen. Daarnaast is/zijn in 53,4% van de commissies de vrouw(-en) in de 

minderheid. Samen maakt dit maar liefst 85% uit van alle commissies. In de overige 15% is er een 

evenwicht tussen man en vrouw (6,7%) of zijn vrouwen in de meerderheid (7,3%). Eén commissie 

bestaat enkel uit vrouwen.   

 

Zonder overdrijven kunnen we stellen dat de wereld van de sportfederaties een echte mannenwereld 

is, waarin vrouwen zeer afwezig zijn. 

 

Wat leeftijd betreft zien we weinig jongeren (tot 35 jaar) in de bestuursorganen van sportfederaties: 

als voorzitter of secretaris van de Raden van Bestuur of de Dagelijkse Besturen vormen ze de 

uitzonderingen (tussen 2,5% en 4,3%). Bij de ‘gewone’ bestuursleden maken jongeren zo’n 8,6% 
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(Raad van Bestuur) tot 10,6% (Dagelijks Beheer) uit. Wat de voorzitters van de beide 

bestuursorganen betreft, is trouwens minstens de helft 55 jaar of ouder. 

 

Naar etnische achtergrond stellen we vast dat er zich onder de secretarissen van de 

bestuursorganen geen enkele persoon van allochtone origine bevindt. Ook de voorzitters en de 

‘gewone’ bestuursleden zijn bijna uitsluitend geboren in België, en hun ouders ook. 

 

4.3. Verklaringen voor de onevenwichtige M/V-samenstelling in 

besturen van sportfederaties 

 

Onze analyses wezen uit dat de besturen van sportfederaties hoofdzakelijk uit mannen bestaan. In 

deze paragraaf gaan we na hoe we dit onevenwicht kunnen verklaren. 

 

4.3.1 Verklaringen op micro-niveau 

 

Ten eerste bekijken we het micro-niveau: dit is het niveau van het individu. Welke redenen spelen 

mogelijk mee voor individuele vrouwen (en mannen) om een bestuursfunctie binnen een 

sportfederatie te weigeren? 

 

In de webenquête peilden we naar de mate waarin bepaalde factoren een hinderpaal kunnen vormen 

voor vrouwen en voor mannen om een bestuursfunctie binnen de sportfederatie op te nemen. De 

resultaten vindt u in onderstaande tabellen.  

 

Tabel 29 Reden om een bestuursfunctie te weigeren: te veel stress 

 vrouwen Mannen 

 N % N % 

Valid Geen reden 15 42,9 12 34,3 

  Neutraal  15 42,9 18 51,4 

  Wel een reden 5 14,3 5 14,3 

  Total 35 100,0 35 100,0 

Missing System 10   10   

Total 45   45   
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Tabel 30 Reden om een bestuursfunctie te weigeren: te hoge werkdruk 

 vrouwen mannen 

  N % N N 

Valid Geen reden 11 30,6 7 20,0 

  Neutraal 17 47,2 19 54,3 

  Wel een reden 8 22,2 9 25,7 

  Total 36 100,0 35 100,0 

Missing System 9   10   

Total 45   45   

 

 

Tabel 31 Reden om een bestuursfunctie te weigeren: minder vrije tijd 

 vrouwen mannen 

  N % N % 

Valid Geen reden 3 8,3 6 17,1 

  Neutraal 22 61,1 18 51,4 

  Wel een reden 11 30,6 11 31,4 

  Total 36 100,0 35  100,0 

Missing System 9   10   

Total 45   45   

 

 

Tabel 32 Reden om een bestuursfunctie te weigeren: te weinig beloning 

 vrouwen mannen 

  N % N % 

Valid Geen reden 15 42,9 14 41,2 

  Neutraal 16 45,7 13 38,2 

  Wel een reden 4 11,4 7 20,6 

  Total 35 100,0 34  100,0 

Missing System 10   11   

Total 45   45   
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Tabel 33 Reden om een bestuursfunctie te weigeren: minder tijd voor zorgtaken thuis 

 vrouwen mannen 

  N % N % 

Valid Geen reden 2 5,6 18 51,4 

  Neutraal 20 55,6 16 45,7 

  Wel een reden 14 38,9 1 2,9 

  Total 36 100,0 35 100,0  

Missing System 9  10    

Total 45  45    

 

 

Tabel 34 Reden om een bestuursfunctie te weigeren: te hoge eisen 

 vrouwen mannen 

  N % N % 

Valid Geen reden 14 38,9 18 51,4 

  Neutraal 20 55,6 17 48,6 

  Wel een reden 2 5,6 0 0 

  Total 36 100,0 35 100,0  

Missing System 9  10    

Total 45  45    

 

 

Tabel 35 Reden om een bestuursfunctie te weigeren: te competitieve sfeer 

 vrouwen mannen 

  N % N % 

Valid Geen reden 20 55,6 21 60,0 

  Neutraal 14 38,9 12 34,3 

  Wel een reden 2 5,6 2 5,7 

  Total 36 100,0 35 100,0 

Missing System 9  10   

Total 45  45   
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Tabel 36 Reden om een bestuursfunctie te weigeren: angst het niet aan te kunnen 

 vrouwen mannen 

  N % N % 

Valid Geen reden 20 55,6 19 54,3 

  Neutraal 15 41,7 15 42,9 

  Wel een reden 1 2,8 1 2,9 

  Total 36 100,0 35 100,0 

Missing System 9  10   

Total 45  45   

 

 

Tabel 37 Reden om een bestuursfunctie te weigeren: minder leuke contacten  met collega’s 

 vrouwen mannen 

 N % N % 

Valid Geen reden 25 69,4 23 65,7 

  Neutraal 9 25,0 12 34,3 

  Wel een reden 2 5,6 0 0 

  Total 36 100,0 35 100,0 

Missing System 9  10   

Total 45  45   

 

We peilden in onze vragenlijst naar factoren die er mogelijk toe kunnen bijdragen dat mannen of 

vrouwen een plaatsje weigeren in het bestuur van een sportfederatie. De respondenten zijn vrij 

duidelijk in hun antwoord. De verschillende factoren (te veel stress, te hoge werkdruk, minder vrije 

tijd, …) kunnen zowel voor mannen als voor vrouwen meespelen: we noteren weinig verschil 

naargelang het geslacht. Er is slechts één factor waar men de belemmering voor vrouwen helemaal 

anders inschat dan voor mannen, namelijk  factor ‘vermindering van de tijd die men heeft voor 

zorgtaken’. Deze factor vormt, aldus meer dan de helft van de respondenten (65,7%), voor de 

mannen geen reden om een bestuursfunctie te weigeren, terwijl dit slechts volgens onze 5,6% van de 

respondenten voor de vrouwen geen reden vormt. Hoewel maar liefst 55% van de respondenten 

‘neutraal’ antwoordden, geeft ook 38,9% (N=14) aan dat dit voor vrouwen wel een belemmerende 

factor is. Slechts één respondent geeft aan dat een vermindering van de tijd voor het huishouden ook 

voor mannen een drempel tot het opnemen van een bestuursfunctie kan vormen. Deze resultaten 

kunnen er op wijzen dat voor heel wat respondenten het traditionele rollenpatroon, waarbij de vrouw 

in hoofdzaak voor de kinderen en het huishouden zorgt, nog sterk speelt. 
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Daarnaast peilden we met een open vraag naar bijkomende factoren die gendergelijkheid in (sport-) 

bestuursorganen kunnen belemmeren. 

 

Uit de antwoorden op de open vraag naar redenen die voor mannen kunnen meespelen wanneer zij 

een bestuursfunctie weigeren, komen in hoofdzaak twee antwoorden naar voor. Ten eerste verwijst 

men naar het probleem van de combinatie met een voltijdse job. De vele (avond-)vergaderingen 

maken het te druk voor iemand die een vaste tewerkstelling heeft. Daarnaast verwijst men ook naar 

het feit dat sociale inzet niet meer wordt gewaardeerd, dat vrijwilligerswerk niets opbrengt, en dat 

men steeds minder zin heeft om zich vrijwillig in te zetten voor anderen en om verantwoordelijkheden 

op te nemen. Beide redenen zouden volgens onze respondenten meespelen in het weigeren van 

bestuursfuncties door mannen. 

 

Vervolgens stelden we de vraag met betrekking tot vrouwen, namelijk “Ziet u nog andere redenen die 

voor vrouwen kunnen meespelen wanneer zij een bestuursfunctie weigeren?”. De antwoorden op 

deze vraag situeerden zich vooral in de sfeer van het gezin, zoals de late avondvergaderingen die 

niet te combineren zijn met een vaste job en een gezin. Daarnaast registreerden we ook antwoorden 

die verwezen naar het feit dat sport een ‘mannenwereld’ is, waar vrouwen vaak weinig interesse in 

hebben. 

 

Tenslotte melden we dat enkele respondenten ook aangaven dat de vermelde factoren zowel voor 

mannen als voor vrouwen een rol kunnen spelen. 

 

Daarnaast bevroegen we ook de subjectieve ervaring van de respondenten met betrekking tot 

kansengelijkheid binnen de sportfederatie. 

 

Tabel 38 Denkt u dat vrouwen dezelfde kansen hebben als mannen om een bestuursfunctie te bekleden in de sportfederatie? 

 N % 

Valid Mannen hebben meer kansen 6 16,7 

  Mannen hebben iets meer kansen 24 66,7 

  Vrouwen hebben iets meer kansen 5 13,9 

  Vrouwen hebben meer kansen 1 2,8 

  Total 36 100,0 

Missing System 9   

Total 45   
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Tabel 39 Denkt u dat het aantrekkelijk is voor vrouwen om een bestuursfunctie in een sportfederatie te bekleden? 

 N % 

Valid Helemaal niet aantrekkelijk 4 11,1 

  Eerder niet aantrekkelijk 19 52,8 

  Eerder aantrekkelijk 7 19,4 

  Zeer aantrekkelijk 6 16,7 

  Total 36 100,0 

Missing System 9   

Total 45   

 

 

De antwoorden met betrekking tot de subjectieve beleving van de respondenten geven aan dat meer 

dan 80% van mening is dat mannen (iets) meer kansen hebben dan vrouwen om een bestuursfunctie 

in de sportfederatie te bekleden. Meer dan 60% geeft aan dat een bestuursfunctie voor vrouwen 

(helemaal) niet aantrekkelijk is. 

 

 

4.3.2 Verklaringen op meso-niveau 

 

Vervolgens bekijken we het meso-niveau, het niveau van de organisatie. Spelen bepaalde facetten 

van de organisatie of de organisatiecultuur in het voordeel van één van beide geslachten? Dit gaan 

we na in deze paragraaf. 

 

We bevroegen de respondenten over de organisatiecultuur door te peilen naar de  mate waarin 

bepaalde waarden belangrijk zijn binnen de organisatie of net niet. We vatten het resultaat samen in 

onderstaande tabel. Deze tabel geeft weer hoeveel procent van de respondenten aangeeft dat de 

beschreven waarden  ‘zeer belangrijk’ of ‘belangrijk’ zijn binnen de sportfederatie waarbij de 

respondent in kwestie betrokken is.  
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Tabel 40 Respondenten die aangeven dat de onderstaande waarden ‘zeer belangrijk’ of ‘belangrijk’ zijn binnen hun 

sportfederatie. 

  

Masculiene waarden  

     Competiviteit  2,2% 

     Hiërarchie  13,3% 

     Aanwezigheid 28,9% 

     Beloning  6,9% 

     Prestatiedruk 20,0% 

     Inzet  44,4% 

  

Feminiene waarden  

     Participatie  64,4% 

     Ontplooiing  42,2% 

     Balans werk-prive 31,1% 

     Positieve feedback 42,2% 

     Collegialiteit  68,9% 

  

 

De feminiene waarden ‘collegialiteit’ en ‘participatie’ overheersen binnen de sportfederaties. De 

masculiene waarde ‘inzet’ volgt op de derde plaats, maar ook de feminiene waarden ‘positieve 

feedback’ en ‘ontplooiing’ staan hoog genoteerd. We kunnen uit deze resultaten concluderen dat de 

organisatiecultuur van de sportfederaties niet bij uitstek masculien is. 

 

Naast de organisatiecultuur bekeken we ook of de organisaties een beleid hebben dat vrouwen beter 

toelaat door te stromen naar een bestuursfunctie. In meer dan 90% van de Vlaamse sportfederaties 

blijkt dit niet het geval te zijn.  

 

Tabel 41 Wordt er in uw sportfederatie een beleid ontwikkeld om vrouwen beter te laten doorstromen naar een 

bestuursfunctie? 

 N % 

Valid Neen, helemaal niet 20 55,6 

  Nee, eerder niet 13 36,1 

  Ja, eerder wel 3 8,3 

 Ja, zeer zeker 0 0,0 

  Totaal  36 100,0 

Missing System 9   

Total 45   
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4.3.3 Verklaringen op macro-niveau 

 

Tenslotte zochten we ook verklaringen op het macro-niveau, het niveau van de overheid. We 

vroegen ons af welke houding sportfederaties aannemen tegenover overheidsinitiatieven om 

gendergelijkheid te bevorderen? 

 

We stelden daarom de concrete vraag of de overheid ook acties ter bevordering van de 

gendergelijkheid in de besturen van sportfederaties moet opzetten. We registreerden zes (op 

vijfenveertig) positieve reacties.  

 

“Het is altijd een goed idee acties te plannen om ook vrouwen aan te zetten deel te nemen aan 

het beleid in hun sportfederatie. Vrouwen hebben vaak een andere kijk op dingen en kunnen 

goede ideeën hebben.” 

 

“Ja, een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in het bestuur van een sportfederatie kan 

alleen maar ten goede komen aan de federatie zelf.” 

 

Tegenover het opleggen van quota’s of een verplicht aandeel vrouwen in de bestuursorganen 

stonden de respondenten in hoofdzaak (zeer) negatief.  

 

“Dwingende acties op dit gebied missen totaal hun doel. De vaardigheden en competenties van 

de bestuursleden moeten op de eerste plaats komen en niet het geslacht. Bovendien dienen er 

voldoende vrouwen actief te zijn in de federatie wil men vrouwen vinden.” 

 

“Neen, Vrouwen zijn "mans" genoeg om op te komen voor zich zelf. Alle kanalen staan open. ZIj 

moeten zichzelf overtuigen om een mandaat op te nemen.” 

 

“Neen, want men mag dit niet gelijktrekken met andere organisaties. Elke organisatie heeft zijn 

eigenheid en sommige sporten zijn echte mannensporten, waardoor de werking van de 

sportfederatie in het gedrang zou kunnen komen indien deze regel zou ingevoerd worden.” 

 

De negatieve houding tegenover quota wordt vaak ingegeven door een (reële?) angst om niet 

genoeg vrijwilligers te vinden. 
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“Het is nu al zo moeilijk om voldoende  vrijwillige kundige bestuursleden te vinden.  Indien er 

quota's man/vrouw zouden opgelegd worden vrees ik voor heel wat vacatures die niet ingevuld 

zullen worden.” 

 

“Verplichtingen maakt het voor federaties alleen maar moeilijker om vrijwilligers te vinden.” 

 

 

Het opzetten van acties om vrouwen aan te moedigen bestuursfuncties op te nemen, vindt men 

meestal wel een goed idee.  

 

“Acties tot mobiliseren wel, geen verplichtingen opleggen. Uiteindelijk gaat het over vrijwilliger 

(mannen en vrouwen) en mogen mensen die zich vrijwillig willen inzetten niet tegengehouden 

worden omdat zij toevallig niet van het juiste geslacht zijn.” 

 

“Ik denk dat het geen kwaad kan clubs erop attent te maken dat zowel vrouwen als mannen hun 

goede inbreng kunnen hebben als bestuurder van sportverenigingen, federaties enz...  Maar 

begin aub niet met quota in te voeren. “ 

 

“Niet echt. Het zou enkel maar de kans tot het verlammen van een niet gesubsidieerde federatie 

als gevolg kunnen hebben. Het aanmoedigen van vrouwelijke bestuurleden kan geen kwaad, 

hierin mag de overheid niet in overdrijven.” 

 

 

Vervolgens stelden we de vraag of de respondent in kwestie meer gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen in het bestuur van de sportfederatie realiseerbaar achtte. Sommige respondenten stellen 

duidelijk dat ze gendergelijkheid en gelijke kansen in hun organisatie onderschrijven. Het is echter 

vaag en onduidelijk of er ook werkelijk concreet naar gehandeld wordt.  

 

“Dit is altijd al een van onze principes geweest om mannen gelijk te behandelen als 

vrouwen.” 

 

“Iedereen heeft de kans zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.” 

 

“Mannen en vrouwen worden binnen onze federatie op een gelijke manier behandeld. Ze 

krijgen dezelfde kansen als hun mannelijke collega's.” 
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Soms wordt aangegeven dat gendergelijkheid in de besturen moeilijk te realiseren is.  

 

“Dit is mogelijk in een beperkte mate omwille van het beperkt aantal vrouwen actief in de 

federatie.” 

 

“Ik zie dit moeilijk realiseerbaar. Bij de plus 18-jarigen in onze federatie zijn 80% mannen en 

slechts 20% vrouwen.” 

 

“Wij hebben niet genoeg vrouwelijke kandidaten die zich geroepen voelen om in de Raad van 

Bestuur te zetelen.” 

 

“Neen, wij zijn nog steeds een duidelijke mannenwereld.” 

 

Vaak wordt de verantwoordelijkheid bij de vrouwen zelf gelegd. 

 

“Er is een gelijkheid, alleen stellen de vrouwen zich niet kandidaat. Dit is niet omdat ze niet 

zouden aanvaard worden, maar wel omdat het hun keuze is.” 

 

“Er moeten zich voldoende vrouwen aanbieden.” 

“De federatie staat open voor vrouwen maar de vrouwen moeten wel willen toetreden tot een 

bestuursfunctie.” 

 

“Neen. Er zijn gewoon minder vrouwen die interesse hebben in bestuursfuncties.” 

 

 

Toch werden ook enkele positieve en eerder pro-actieve reacties geregistreerd. 

 

“Vanuit de sportfederatie is er alvast geen enkel bezwaar. Als vrouwen extra aangespoord 

worden, is dit misschien wel realiseerbaar in onze federatie.” 

 

“Perfect mogelijk. We moedigen zelfs vrouwen aan om meer te participeren.” 

 

“We trachten bij elke verkiezingen van het bestuur om meer vrouwen warm te krijgen om een 

bestuurfunctie. Echter indien we geen aanmeldingen krijgen voor een verkiezing wordt dit wel 

moeilijk te realiseren.” 
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4.4. Besluit 

 

We bevroegen de sportfederaties over de samenstelling naar geslacht van hun besturen en 

commissies. De mannelijke aanwezigheid in deze organen is zeer opvallend. Wat de voorzitters van 

de Raden van Bestuur en het Dagelijks Bestuur betreft, blijkt maar liefst 98% en 96% mannelijk te 

zijn, bij de secretarissen gaat het om 84% en 87%. Maar ook bij de ‘gewone’ bestuursleden is negen 

op tien leden een man. In bijna éénderde van de commissies zetelt geen enkele vrouw, slechts in 13 

van de 163 commissies is meer dan de helft van de leden vrouw. Sportfederaties zijn erg mannelijke 

werelden. 

 

Bijkomend bevroegen we ook de leeftijd en de etnische achtergrond van de bestuursleden. Wat 

leeftijd betreft: ouderen (55 jaar of ouder) spelen een duidelijke rol binnen de bestuursorganen. Maar 

liefst 58% van de voorzitters van de Raden van Bestuur van de sportfederaties zijn ouder dan 54 

jaar, bij de secretarissen gaat het om 44%. De helft van de voorzitters die in de Dagelijks Besturen 

zetelen zijn ouder dan 54 jaar. Jongeren maken binnen de bestuursorganen een minderheid uit (9% 

van de bestuursleden binnen de Raden van Bestuur is jonger dan 35 jaar, 11% binnen de Dagelijks 

Besturen). Bij de voorzitters- en secretarisfuncties zijn jongeren zeer schaars: 3 tot 4%. 

 

Tenslotte valt op, wat etnische achtergrond betreft, dat we geen enkele persoon met een Turkse, 

Marokkaanse, of niet-Europese herkomst registreerden bij de voorzitters en secretarissen van de 

bestuursorganen van de sportfederaties. Verder vinden we ook geen ‘gewone’ bestuursleden met 

Turkse of Marokkaanse roots terug, we noteren wel 1% (vier personen bij de Raad van Bestuur) en 

3% (twee personen in het Dagelijks Bestuur) die elders (niet in Europa, niet in Turkije of Marokko) 

geboren zijn.  

 

Samenvattend en veralgemenend kunnen we stellen dat de besturen van de sportfederaties worden 

gedomineerd door autochtone mannen die al wat ouder zijn. Welke verklaringen kunnen we hiervoor 

aanreiken? 

 

We peilden in de webenquête ten eerste naar verklaringen op het micro-niveau, dit wil zeggen op het 

niveau van het individu zelf. Welke factoren dragen ertoe bij dat vrouwen of mannen een 

bestuursfunctie weigeren? Heel wat factoren blijken in dezelfde mate voor mannen als voor vrouwen 

een rol te spelen, aldus onze respondenten: het gaat dan bijvoorbeeld om het feit dat een 

bestuursfunctie te veel stress met zich meebrengt, dat er een te hoge werkdruk is, of dat men dan 

minder vrije tijd heeft. Slechts één factor heeft volgens de respondenten een veel grotere impact op 
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vrouwen dan op mannen: het gaat om de factor die te maken heeft met de combinatie gezin - arbeid. 

Volgens onze respondenten vormt ‘het minder tijd hebben voor zorgtaken thuis’ voor vrouwen – en 

niet voor mannen - een belemmering, hierdoor nemen vrouwen geen bestuursfunctie op. De 

klassieke rolpatronen, de traditionele opvattingen over de verdeling van de taken tussen mannen en 

vrouwen, spelen vrouwen blijkbaar nog steeds parten. 

 

Ook in de open vraag naar redenen die voor mannen en voor vrouwen kunnen meespelen wanneer 

ze een bestuursfunctie weigeren, komt de problematiek van de combinatie ‘arbeid - gezin’ (voor 

vrouwen) en de combinatie ‘voltijdse job – vrijwilligerswerk’ (voor mannen) naar voor. Voor mannen 

blijkt de moeilijke en drukke combinatie van een voltijdse job met vele vergaderingen die een 

bestuursfunctie met zich meebrengt, een reden te zijn om een bestuursfunctie te weigeren. Het 

moeilijke evenwicht tussen kinderen of een gezinsleven enerzijds en een job en vrijwilligerswerk 

anderzijds blijkt voor mannen niet aan de orde te zijn, hierover vinden we niets terug in de 

antwoorden van onze respondenten. Daarnaast geven de respondenten aan dat het vrijwilligerswerk 

een lage status heeft, niet meer wordt gewaardeerd, waardoor mannen zich ook minder geroepen 

voelen in een bestuur te stappen en op vrijwillige basis verantwoordelijkheden op te nemen. Voor 

vrouwen situeren de argumenten zich hoofdzakelijk, aldus de respondenten, in de sfeer van het 

gezin. Daarnaast wijst men er op dat sport een mannenwereld is, waarin vrouwen slechts moeilijk 

een weg vinden. 

 

Vervolgens zochten we ook naar verklaringen die spelen op het meso-niveau, het niveau van de 

organisatie. Immers, wanneer men zich helemaal niet in een organisatiecultuur kan terugvinden, zal 

men niet snel geneigd zijn een bestuursfunctie op te nemen. We peilden in de vragenlijst naar de 

cultuur binnen de sportfederaties. Ondanks het feit dat de federaties echte mannenbastions blijken te 

zijn, is de cultuur eerder feminien of vrouwelijk te noemen. Vrouwelijke waarden zoals ‘participatie’ en 

‘collegialiteit’ scoren hoog, mannelijke waarden zoals ‘competiviteit’, ‘beloning’ of ‘hiërarchie’ lijken 

veel minder belangrijk bevonden te worden. De organisatiecultuur kan volgens onze gegevens dus 

geen hinderpaal vormen voor vrouwen om een actieve rol op te nemen binnen de sportfederaties. 

  

Tenslotte peilden we ook naar verklaringen die zich situeren op het macro-niveau, het niveau van de 

overheid. De overheid kan, door middel van acties, de gendergelijkheid bevorderen en de diversiteit 

in besturen stimuleren. De meningen van de respondenten over zulke overheidsacties zijn zeer 

uiteenlopend. We registreerden zowel positieve als negatieve reacties met betrekking tot een beleid 

dat de gendergelijkheid stimuleert. Over het invoeren of opleggen van verplichte quota’s was het 

merendeel echter (zeer) negatief. De (reële?) angst om niet volgende vrijwilligers te vinden voor de 

besturen speelt hierbij vaak een rol. Bovendien wordt er ook verwezen naar de aard van de 
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organisatie, sommige sporten zijn ‘echte mannensporten’: bij het eventuele opleggen van quota moet 

men hiermee zeker rekening houden. 
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5. De Vlaamse sportdiensten: resultaten 

 

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van de bevraging van de Vlaamse sportdiensten.  

 

5.1. Onderzoekspopulatie en respons  

 

Dit tweede onderzoeksluik betreft, na het vorige luik over de sportfederaties, de sportdiensten: de 

onderzoekspopulatie bestaat uit alle sportdiensten in Vlaanderen. Via de provinciale BLOSO-

inspecteurs verzamelden we telkens, per provincie, de e-mailadressen van alle betrokken diensten. 

Van de 309 gemeenten die in aanmerking komen (alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel) 

contacteerden we 305 sportdiensten. Vier gemeenten bleken niet over een contactadres voor de 

sportdienst te beschikken (kleine gemeenten zonder sportdienst). In bepaalde kleine gemeenten is 

één persoon verantwoordelijk is voor sport, in combinatie met andere beleidsdomeinen, zoals 

bijvoorbeeld ‘jeugd’ of ‘cultuur’.  

 

Tabel 42 Overzicht van de onderzoekspopulatie voor het luik ‘sportdiensten’. 

Provincie Aantal gecontacteerde sportdiensten 

Oost-Vlaanderen 65 sportdiensten 

West-Vlaanderen 64 sportdiensten 

Antwerpen 70 sportdiensten 

Limburg  44 sportdiensten (niet in de gemeente Herstappe) 

Vlaams-Brabant en Brussel 62 sportdiensten (niet in de gemeenten Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel) 

Totaal 305 sportdiensten 

 

 

Wij bezorgden de webenquête aan de sportdiensten via de 305 e-mailadressen, die ook als 

contactadressen worden gebruikt door de provinciale BLOSO-inspecteurs. We ontvingen 170 

reacties op onze mailing. Van 135 sportdiensten verkregen we helemaal geen antwoord. Eén 

respondent vulde de enquête zo slecht in dat de resultaten niet werden opgenomen in de analyses. 

Dit betekent dat we een respons haalden van 55,7% (170/305=0,557). Een overzicht van de 

gemeenten die deelnamen aan de studie werd opgenomen in bijlage 2. 
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Tabel 43 Overzicht van de respons van het onderzoeksluik ‘sportdiensten’ 

Overzicht respons onderzoeksluik ‘sportdiensten’ 

Totale onderzoekspopulatie 305 gecontacteerde sportdiensten 

Voldoende ingevulde enquêtes 170 sportdiensten 

Onvoldoende ingevulde enquêtes 1 sportdienst 

Niet ingevulde enquêtes 135 sportdiensten 

Totale respons 170/305 of 55,7% 

 

In de verdere analyse zullen we 169 sportdiensten opnemen. 

 

 

 

5.2. Samenstelling van de sportdiensten: beschrijvende analyse 

 

In onze studie bevragen we de respondenten over vier functies of posities binnen de sportdienst: we 

verzamelen gegevens over het geslacht, de etniciteit en de leeftijd van achtereenvolgens de 

sportbeheerder, de sportpromotor, de sportfunctionaris en het diensthoofd sport4. De invulling van 

deze functies kan verschillen per gemeente. In kleinere gemeenten zal er bijvoorbeeld slechts één 

persoon, de sportfunctionaris, alle ‘sportbeleid’-gerelateerde taken opnemen, in grotere gemeenten is 

er duidelijke afbakening tussen de taken van de verschillende medewerkers. Veralgemenend kunnen 

we stellen dat het ‘diensthoofd Sport’ een leidinggevende functie heeft binnen de sportdienst, de 

sportfunctionaris en de sportpromotor zijn beide personen die zich bezig houden met het uitvoeren 

van het gemeentelijke sportbeleid (stimuleren en organiseren van sportieve vrijetijdsbesteding in de 

gemeente, advisering, administratie, uitbouw van het sportbeleid,  … ) en de sportbeheerder tenslotte 

beheert de gemeentelijke sportinfrastructuren (zwembad, sportterreinen, …). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

4 We selecteerden deze functies naar het voorbeeld van het onderzoek bij de sportdiensten uitgevoerd in het kader van de 

tewerkstelling in de lokale sportsector (ISB, 2006).     
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5.2.1 Het diensthoofd sport 

 

Tabel 44 Beschikt de sportdienst over een diensthoofd Sport? 

  N % 

Valid Niet ingevuld 4 2,4 

  JA, onze sportdienst beschikt over een 'diensthoofd sport'. 94 55,6 

  NEE, onze sportdienst heeft geen 'diensthoofd sport'. 71 42,0 

  Total 169 100,0 

 

Vier respondenten vulden deze vraag niet in. Van de overige gaf iets meer dan de helft aan dat de 

sportdienst over een ‘diensthoofd sport’ beschikt. We baseren onze verdere analyse op de 55,6% 

van de respondenten waar de sportdienst inderdaad over een diensthoofd sport beschikt. 

 

Tabel 45 Geslacht van het diensthoofd Sport 

  N % 

Valid Man  69 71,9 

  Vrouw  27 28,1 

  Total 96 100,0 

Missing System 73   

Total 169   

 

We stellen vast dat 71,9% van diensthoofden Sport mannelijk is, de overige 28,1% is vrouwelijk. 

 

Tabel 46 Leeftijd van het diensthoofd Sport 

  N % 

Valid Tussen 18 en 34 jaar 23 24,0 

  Tussen 35 en 54 jaar 69 71,9 

  55 jaar of ouder 4 4,2 

  Total 96 100,0 

Missing System 73   

Total 169   
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De diensthoofden Sport vinden we voornamelijk terug in de leeftijdscategorie tussen 35 en 54 jaar 

(71,9%). Toch staan ook heel wat jongere personen aan het hoofd van de sportdienst: bijna een 

kwart (24%) van de diensthoofden Sport heeft zijn 35ste verjaardag nog niet achter de rug. Slechts 

4,2% is ouder dan 55 jaar.  

 

Tabel 47 Geslacht en leeftijd van het diensthoofd Sport (uitgedrukt in aantallen) 

 Leeftijd Total 

  Niet ingevuld tussen 18 en 

34 jaar 

tussen 35 en 

54 jaar 

55 jaar of 

ouder 

 

Geslacht Niet ingevuld 73 0 0 0 73 

  Man 0 12 53 4 69 

  Vrouw 0 11 16 0 27 

Total 73 23 69 4 169 

 

We stelden vast de meerderheid van de diensthoofden Sport mannen zijn. Naar leeftijd zijn er echter 

grote verschillen. In de jongste leeftijdscategorie zien we dat het aantal mannen en vrouwen bijna 

gelijk is (respectievelijk 12 en 11), terwijl er in de middenleeftijdscategorie een groot overwicht aan 

mannen is. De oudste leeftijdscategorie bestaat zelfs uitsluitend uit mannen.  

 

We kunnen uit bovenstaande tabel verschillende mogelijke conclusies trekken. Ten eerste is het 

mogelijk dat vrouwelijke medewerkers op de sportdienst niet doorgroeien tot de functie van 

diensthoofd, en mannen wel. Deze conclusie bevestigt de theorie van het glazen plafond. Ten 

tweede is het ook mogelijk dat vrouwen hun functie als diensthoofd opgeven naarmate ze ouder 

worden. Deze mogelijkheid lijkt ons echter eerder onwaarschijnlijk. Een derde verklaringspiste, die 

ons het meest waarschijnlijk lijkt, stelt dat (jongere) vrouwen in het verleden deze functie niet 

bekleedden, maar in het heden wel. Met de groei van de sportdiensten is het mogelijk dat heel wat 

nieuwe diensthoofden eerder recent werden aangesteld, en dat zich hieronder heel wat jonge 

vrouwen bevinden. Deze derde stelling impliceert een afbrokkeling van het glazen plafond. 

 

Om de bovenstaande mogelijke verklaringsgronden nader te kunnen kaderen en inschatten, is 

bijkomend onderzoek nodig.  
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Tabel 48 Etnische afkomst van het diensthoofd Sport 

  N % 

Valid Geboren in België 95 99,0 

  Elders geboren 1 1,0 

  Total 96 100,0 

Missing System 73   

Total 169   

 

Slechts één diensthoofd Sport is elders geboren, hiermee bedoelen we dat zij niet geboren zijn in 

België, Marokko, Turkije, Oost- of West-Europa. De overige (99%) zijn allemaal geboren in België. 

 

 

5.2.2 Over de sportbeheerder 

 

Tabel 49 Beschikt de sportdienst over een sportbeheerder? 

  N % 

Valid Niet ingevuld 5 3,0 

  JA, onze sportdienst beschikt over een 'sportbeheerder'. 40 23,7 

  NEE, onze sportdienst heeft geen 'sportbeheerder'. 124 73,4 

  Total 169 100,0 

 

23,7% van de respondenten geeft aan dat hun sportdienst over een sportbeheerder beschikt. 

 

Tabel 50 Geslacht van de sportbeheerder 

 N % 

Valid Man  25 62,5 

  Vrouw  15 37,5 

  Total 40 100,0 

Missing System 129   

Total 169   

 

Van alle sportbeheerders die in onze studie gerapporteerd worden, blijkt 62,5% man te zijn. 
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Tabel 51 Leeftijd van de sportbeheerder 

  N % 

Valid Tussen 18 en 34 jaar 12 30,0 

  Tussen 35 en 54 jaar 26 65,0 

  55 jaar of ouder 2 5,0 

  Total 40 100,0 

Missing System 129   

Total 169   

 

30% van de sportbeheerders is jonger dan 34 jaar, 65% is tussen de 35 en de 54 jaar, en de overige 

5% is 55 jaar of ouder. 

 

 

Tabel 52 Geslacht en leeftijd van de sportbeheerder  

  Leeftijd Total 

  Niet ingevuld tussen 18 en 

34 jaar 

tussen 35 en 

54 jaar 

55 jaar of 

ouder 

  

Geslacht Niet ingevuld 129 0 0 0 129 

  Man 0 6 17 2 25 

  Vrouw 0 6 9 0 15 

Total 129 12 26 2 169 

 

De sportbeheerders van de middenleeftijdscategorie en de oudste categorie blijken hoofdzakelijk 

mannen te zijn, in de jongste leeftijdscategorie is er een evenwicht. 

 

 

Tabel 53 Etniciteit van de sportbeheerder 

 N % 

Valid Geboren in België 39 100,0 

Missing System 130   

Total 169   

 

Alle gerapporteerde sportbeheerders zijn geboren in België. 
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5.2.3 Over de sportfunctionaris 

 

Tabel 54 Beschikt de sportdienst over een sportfunctionaris? 

  N % 

Valid Niet ingevuld 3 1,8 

  JA, onze sportdienst beschikt over een 'sportfunctionaris'. 144 85,2 

  NEE, onze sportdienst heeft geen 'sportfunctionaris'. 22 13,0 

  Total 169 100,0 

 

85,2% van de sportdiensten geeft aan over een sportfunctionaris te beschikken. 

 

Tabel 55 Geslacht van de sportfunctionaris 

  N % 

Valid Man  77 53,8 

  Vrouw  66 46,2 

  Total 143 100,0 

Missing System 26   

Total 169   

 

We stellen vast dat onze sportdiensten iets meer door mannelijke sportfunctionarissen bevolkt 

worden (53,8%) dan door vrouwelijke (46,2%). 

 

Tabel 56 Leeftijd van de sportfunctionaris 

  N % 

Valid Tussen 18 en 34 jaar 66 46,2 

  Tussen 35 en 54 jaar 71 49,7 

  55 jaar of ouder 6 4,2 

  Total 143 100,0 

Missing System 26   

Total 169   
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Heel wat jonge sportfunctionarissen op de sportdiensten: maar liefst 46,2% van alle 

sportfunctionarissen is jonger dan 35 jaar. Bijna de helft (49,7%) is tussen de 35 en de 54 jaar oud, 

en slechts een klein aandeel (4,2%) is 55 jaar of ouder. 

 

 

Tabel 57 Geslacht en leeftijd van de sportfunctionaris (uitgedrukt in aantallen) 

 Leeftijd Total 

  Niet ingevuld tussen 18 en 

34 jaar 

tussen 35 en 

54 jaar 

55 jaar of 

ouder 

  

Geslacht Niet ingevuld 26 0 0 0 26 

  Man 0 31 41 5 77 

  Vrouw 0 35 30 1 66 

Total 26 66 71 6 169 

 

Voor de sportfunctionarissen geldt dat, naarmate deze ouder zijn, meer kans hebben mannelijk te 

zijn. In de jongste categorie is er een kleine meerderheid van vrouwen. 

 

Tabel 58 Etniciteit van de sportfunctionaris 

 N % 

Valid Geboren in België 141 98,6 

  Elders geboren 2 1,4 

  Total 143 100,0 

Missing System 26   

Total 169   

 

Twee sportfunctionarissen werden elders geboren, hiermee bedoelen we dat zij niet geboren zijn in 

België, Marokko, Turkije, Oost- of West-Europa. De overige (98,6%) zijn allemaal geboren in België. 
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5.2.4 Over de sportpromotor 

 

Tabel 59 Beschikt de sportdienst over een sportpromotor? 

 N % 

Valid Niet ingevuld 6 3,6 

  JA, onze sportdienst beschikt over een 'sportpromotor'. 84 49,7 

  NEE, onze sportdienst heeft geen 'sportpromotor''. 79 46,7 

  Total 169 100,0 

 

Iets meer dan de helft van alle sportdiensten die de enquête invulden, beschikken op hun sportdienst 

over een sportpromotor. 

 

Tabel 60 Geslacht van de sportpromotor 

  N % 

Valid Man  42 50,0 

  Vrouw  42 50,0 

  Total 84 100,0 

Missing System 85   

Total 169   

 

Wat betreft het geslacht van de sportpromotoren stellen we een exact gelijke verdeling vast: 42 

mannen en 42 vrouwen. 

 

Tabel 61 Leeftijd van de sportpromotor 

 N % 

Valid Tussen 18 en 34 jaar 49 57,6 

  Tussen 35 en 54 jaar 35 41,2 

  55 jaar of ouder 1 1,2 

  Total 85 100,0 

Missing System 84   

Total 169   

 



 79 

Heel wat sportpromotoren (57,6%) zijn jonger dan 35 jaar. We tellen slechts één sportpromotor die 

ouder is dan 55 jaar. De overige 41,2% is tussen de 35 en de 54 jaar. 

 

Tabel 62 Geslacht en leeftijd van de sportpromotor (uitgedrukt in aantallen) 

 Leeftijd Total 

  Niet ingevuld tussen 18 en 

34 jaar 

tussen 35 en 

54 jaar 

55 jaar of 

ouder 

 

Geslacht Niet ingevuld 84 0 1 0 85 

  Man 0 24 17 1 42 

  Vrouw 0 25 17 0 42 

Total 84 49 35 1 169 

 

Bij de sportpromotoren stellen we een evenwicht vast naar geslacht. Dit evenwicht blijft overeind 

wanneer we ook de leeftijdscategorieën in beschouwing nemen. 

 

Tabel 63 Etniciteit van de sportpromotor 

 N % 

Valid Geboren in België 82 97,6 

  Zelf, of één van de ouders, geboren in West-Europa (bv. Nederland of 

Duitsland), maar niet in België. 

1 1,2 

  Zelf, of één van de ouders, geboren in Marokko, Turkije, of Oost-Europa. 1 1,2 

  Total 84 100,0 

Missing System 85   

Total 169   

 

Van de 84 gerapporteerde sportpromotoren blijken er slechts twee te zijn die niet in België geboren 

zijn. 

 

5.2.5 Samenvatting m.b.t. de samenstelling naar geslacht, leeftijd en etniciteit van 

de sportdiensten 

 

Bekijken we samenstelling van de sportdiensten naar geslacht. We stellen vast dat naarmate de 

functie hoger wordt gewaardeerd, er meer mannen te vinden zijn. Zo is maar liefst 80% van alle 

diensthoofden man. Ook sportbeheerder blijkt eerder een functie te zijn die door mannen wordt 

uitgeoefend (62,5%). De sportfunctionarissen zijn naar geslacht meer evenwichtig verdeeld (54% 
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man en 46% vrouw). Bij de sportpromotoren is de verdeling naar geslacht exact gelijk (50% man en 

50% vrouw).  

 

Wat leeftijd betreft maakten we een onderscheid tussen jongeren (jonger dan 35 jaar), de 

middenleeftijd (tussen 35 en 54 jaar) en ouderen (55 jaar of ouder). Opvallend is dat er erg weinig 

‘ouderen’ (54+) werken op de sportdiensten (geldt voor alle functies). De vervroegde 

pensioenregelingen voor ambtenaren kunnen hier een mogelijke verklaring bieden. Een meerderheid 

van de diensthoofden (meer dan 70%) en van de sportbeheerders (65%) bevindt zich in de 

middenleeftijd. Wat de sportfunctionarissen betreft: hier is eerder een evenwicht tussen jongeren en 

de middenleeftijd. Bij de sportpromotoren tenslotte hoort wel een groter aandeel bij de jongeren 

(58%). 

 

Naar etniciteit toe stellen we voor elke functie vast dat slechts twee (sportpromotoren en 

sportfunctionarissen), één (diensthoofden), of helemaal geen (sportbeheerders) van de 

gerapporteerde personen van allochtone afkomst is: op dit vlak is er weinig diversiteit.  

 

Samengevat kunnen we stellen dat het de ‘typische’ kansengroepen zijn, namelijk vrouwen, ouderen, 

en allochtonen, die ook binnen de sportdiensten minder tewerkgesteld zijn. We stellen immers vast 

dat er op de sportdiensten:  

- weinig ouderen aan het werk zijn,  

- weinig vrouwen leidinggevende functies bekleden,  

- en zeer weinig personen van allochtone afkomst terug te vinden zijn.  

 

 

5.3. Mogelijke verklaringen voor de onevenredige aanwezigheid naar 

geslacht in sportdiensten  

 

In het bovenstaande hoofdstuk brachten we de man-vrouw-verhoudingen binnen de sportdiensten in 

kaart. Opzet van dit deel is het aanreiken van mogelijke verklaringsgronden. Deze 

verklaringsgronden situeren zich op verschillende niveaus (zie hoofdstuk 3). 

 

Naast de beschrijvende data stelden we de respondenten van de sportdiensten ook enkele vragen 

die ons informatie kunnen verschaffen met betrekking tot deze verklaringsgronden. Deze data 

worden in dit deel gepresenteerd en geïnterpreteerd. Achtereenvolgens zullen we het hebben over 
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de organisatiecultuur, de leiderschapsstijlen, en op het beleid dat gericht is op gelijke kansen en 

doelgroepen. 

 

 

5.3.1 De organisatiecultuur 

 

Organisatieculturen zijn ‘sekse-gekleurd (zie hoofdstuk 2). Er bestaan verschillende 

verwachtingspatronen en gedragsregels voor beide seksen. We vroegen de respondenten van de 

sportdiensten om aan te geven in welke mate een aantal eigenschappen – eeder feminiene 

eigenschappen zoals ontplooiing of collegialiteit, en eerder masculiene eigenschappen zoals 

competiviteit of beloning – belangrijk of onbelangrijk zijn op de sportdienst waar zij werken. In 

onderstaande tabel wordt weergegeven in welke mate de eigenschappen als ‘zeer belangrijk’ of 

‘belangrijk’ worden ervaren op de sportdienst. 

 

 

Tabel 64 Respondenten die aangeven dat de onderstaande waarden ‘zeer belangrijk’ of ‘belangrijk’ zijn op de sportdienst van 

hun gemeente. 

  

Masculiene waarden  

     Competiviteit  4,1% 

     Hiërarchie  15,3% 

     Aanwezigheid 34,1% 

     Beloning  43,5% 

     Prestatiedruk 47,6% 

     Inzet  50,9% 

  

Feminiene waarden  

     Participatie  61,8% 

     Ontplooiing  68,2% 

     Balans werk-prive 70% 

     Positieve feedback 76,5% 

     Collegialiteit  84,7% 
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Bekijken we in welke mate onze respondenten bovenstaande waarden (zeer) belangrijk vinden op de 

sportdienst van hun gemeente, dan stellen we vast dat vooral de feminiene waarden als (zeer) 

belangrijk worden opgegeven. Met uitzondering van de waarde ‘inzet’ (50,9%) worden de masculiene 

waarden slechts door een minderheid als (zeer) belangrijk gepercipieerd. De feminiene waarden 

daarentegen worden door een ruime meerderheid van de respondenten (tussen 61,8% en 84,7%) als 

belangrijk of zeer belangrijk aangeduid. We besluiten uit deze tabel dat in de sportdiensten een 

feminiene cultuur overheersend is. 

 

De overheersende organisatiecultuur blijkt, in het geval van de sportdiensten, aldus eerder feminien 

te zijn. Dit kunnen we niet als verklaring inroepen voor de matige tewerkstelling van vrouwen op 

sportdiensten. 

 

 

5.3.2 De leiderschapsstijlen 

 

Een veel gehoorde verklaring voor het glazen plafond is dat mensen een stereotiep idee van 

leidinggeven hebben. Leidinggeven associeert men hoofdzakelijk met mannelijke eigenschappen 

zoals onafhankelijkheid, charisma of wilskracht, en veel minder met traditioneel feminiene 

eigenschappen. Zulk een stereotiepe opvatting kan in het nadeel van vrouwen werken.  

 

We vroegen aan de diensthoofden Sport (N=51) over welke eigenschappen iemand moet beschikken 

om goed te kunnen functioneren als leidinggevende op een sportdienst. De resultaten kunnen 

worden afgelezen in onderstaande tabel.  
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Tabel 65 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die een diensthoofd Sport moet hebben? 

 

We vroegen aan de diensthoofden sport welke eigenschappen zij belangrijk achten voor een 

diensthoofd sport om goed te functioneren op de sportdienst. Opvallend is dat de eigenschappen 

‘efficiënt’, ‘ondernemend’ en ‘ambitieus’ in de eerste kolommen vaak worden aankruist. Dit zijn de 

eigenschappen die men als eerste – tweede – derde aankruist, alle drie zijn dit masculiene 

eigenschappen. Maar ook ‘sociaal’ en ‘coöperatief’ worden vaak aangeduid, dit zijn feminiene 

eigenschappen. Aan de leidinggevende functie worden zowel masculiene als feminiene  

eigenschappen toegeschreven. 

 

Verschillen de meningen inzake de belangrijke eigenschappen voor leidinggevenden tussen 

mannelijke en vrouwelijke diensthoofden? 

 

 

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die een diensthoofd sport moet hebben om goed te kunnen functioneren op de 

sportdienst van de gemeente? Duid de vijf belangrijkste aan uit volgende lijst. 

  Aangeduide eigenschappen (N) Totaal 

Valid Ambitieus 7 7 0 2 6 22 

 Attent  0 1 3 4 4 12 

 Begrijpend 1 1 4 6 5 17 

 Bescheiden 0 0 1 0 2 3 

 Charismatisch 2 2 0 0 0 4 

 Coöperatief 5 4 4 4 3 20 

 Dominant 0  1 0 0 2 3 

 Efficiënt 11 8 4 5 2 30 

 Geestig  0 0 0 1 0 1 

 Hartelijk 0 0 1 0 0 1 

 Ijverig 1 5 1 2 1 10 

 Joviaal  0 0 0 2 1 3 

 Nieuwsgierig 1 0 0 0 0 1 

 Onafhankelijk 1 1 3 3 1 9 

 Ondernemend 11 8 11 3 2 35 

 Sociaal 3 4 4 6 6 23 

 Spontaan 0 1 2 1 1 5 

 Tactvol 1 1 5 4 4 15 

 Wilskrachtig 3 1 1 2 3 10 

 Zelfverzekerd 2 3 4 3 4 16 

 Total 49 48 48 48 47 240 

Missing System 2 3 3 3 4 15 

Total  51 51 51 51 51 255 
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Tabel 66 De antwoorden van mannelijke diensthoofden sport 

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die een diensthoofd sport moet hebben om goed te kunnen functioneren op de 

sportdienst van de gemeente ? Duid de vijf belangrijkste aan uit volgende lijst. 

    Aangeduide eigenschappen (N) Total 

Valid Ambitieus 4 7 0 1 5 17 

 Attent 0 0 3 4 1 8 

 Begrijpend 1 1 4 5 4 15 

 Bescheiden 0 0 1 0 2 3 

 Charismatisch 2 1 0 0 0 3 

 Coöperatief 4 2 3 3 3 15 

 Dominant 1 1 0 0 1 3 

 Efficiënt 10 5 3 5 2 25 

 Geestig 0 0 0 1 0 1 

 Hartelijk 0 0 1 0 0 1 

 Ijverig 1 5 1 2 1 10 

 Joviaal  0 0 0 1 1 2 

 Nieuwsgierig 1 1 0 0 0 2 

 Onafhankelijk 1 1 2 3 1 8 

 Ondernemend 8 6 9 2 1 26 

 Sociaal 3 4 2 4 6 19 

 Spontaan 1 1 1 0 1 4 

 Tactvol 1 1 4 4 3 13 

 Wilskrachtig 2 1 1 1 3 8 

 Zelfverzekerd 1 3 4 3 3 14 

 Total 39 39 39 39 38 194 

Missing System 1 1 1 1 2 6 

Total  40 40 40 40 40 200 

 

 

De mannelijke diensthoofden menen dat de eigenschappen ‘ondernemend’ en ‘efficiënt’ 

(respectievelijk 26 en 25 keer aangekruist) zeer belangrijk zijn voor het goed functioneren als 

leidinggevende op een sportdienst. Beide eigenschappen zijn masculien. Maar ook de feminiene 

eigenschap ‘sociaal’ werd maar liefst 19 keer aangekruist. Hoewel ook heel wat feminiene 

eigenschappen worden aangekruist (naast sociaal ook begrijpend, coöperatief, tactvol, ijverig en 

attent bijvoorbeeld) lijken de eigenschappen die het vaakst zijn aangekruist masculien te zijn. 
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Tabel 67 De antwoorden van de vrouwelijke diensthoofden sport 

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die een diensthoofd sport moet hebben om goed te kunnen functioneren op de 

sportdienst van de gemeente? Duid de vijf belangrijkste aan uit volgende lijst. 

    Aangeduide eigenschappen (N) Total  

Valid Ambitieus 3 0 0 1 1 5 

 Attent  0 1 0 0 3 4 

 Begrijpend 0 0 0 1 1 2 

 Charismatisch 0 1 0 0 0 1 

 Coöperatief 1 2 1 1 0 5 

 Dominant 0 0 0 0 1 1 

 Efficiënt 1 3 1 0 0 5 

 Joviaal 0 0 0 1 0 1 

 Onafhankelijk  0 0 1 0 0 1 

 Ondernemend 3 2 2 1 1 9 

 Sociaal 0 0 2 2 0 4 

 Spontaan 0 0 1 1 0 2 

 Tactvol 0 0 1 0 1 2 

 Wilskrachtig 1 0 0 1 0 2 

 Zelfverzekerd 1 0 0 0 1 2 

 Total 10 9 9 9 9 46 

Missing System 1 2 2 2 2 9 

Total  11 11 11 11 11 55 

 

De vrouwelijke diensthoofden kruisten opvallend vaak de masculiene eigenschap ‘ondernemend’ 

aan. 

 

Tabel 68 Vergelijking tussen de eigenschappen die mannelijke en vrouwelijke diensthoofden sport aankruisen 

 Mannelijke diensthoofden Vrouwelijke diensthoofden 

1 ondernemend (m) ondernemend (m) 

2 efficiënt (m) ambitieus (m) – coöperatief (f) – efficiënt (m) 

3 sociaal (f) attent (f) – sociaal (f) 

4 ambitieus (m) begrijpend (f) – spontaan (f) – tactvol (f) – wilskrachtig (m) – 

zelfverzekerd (m) 

5 begrijpend (f) - coöperatief (f) 

 

charismatisch (m) – dominant (m) –joviaal (m)– 

onafhankelijk (m) 

6 zelfverzekerd (m)  

7 tactvol (f)  

8 ijverig (f)  

9 attent (f) – onafhankelijk (m) – wilskrachtig (m)  
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Zowel de mannelijke als de vrouwelijke diensthoofden vinden de eigenschappen ‘ondernemend’, 

‘efficiënt’, ‘sociaal’, en ‘ambitieus’ belangrijke eigenschappen voor hun leidinggevende functie. Deze 

vier eigenschappen maken bij mannen de ‘top vier’ uit, en staan ook bij de vrouwen hoog genoteerd. 

Beide geslachten zijn het opvallend eens wat betreft het belang van deze vier eigenschappen voor 

iemand met een leidinggevende functie. 

 

We merken op dat de ‘top vier’ bestaat uit drie masculiene en één feminiene eigenschap. Het belang 

van de feminiene eigenschappen ‘coöperatief’ en ‘attent’ wordt door vrouwen relatief gezien iets 

vaker aangeduid. Zowel mannen als vrouwen geven aan dat ook de feminiene eigenschappen 

‘begrijpend’ en ‘tactvol’ belangrijk zijn. Tenslotte valt ook op dat de typisch masculiene 

eigenschappen ‘charismatisch’, ‘dominant’ en ‘joviaal’ enkel door vrouwelijke diensthoofden wordt 

opgegeven. 

 

 

5.3.3 Een gelijkekansenbeleid voor verschillende doelgroepen 

 

Tenslotte gingen we ook na in welke mate het gemeentelijk sportbeleid specifieke aandacht besteedt 

aan bepaalde doelgroepen. 

 

5.3.3.1 Aandacht voor ‘senioren en sport’ 

 

Tabel 69 Wordt er in uw gemeente een sportbeleid ontwikkeld dat gericht is op bepaalde doelgroepen? Geef aan in hoeverre 

er helemaal geen aandacht (1) of net heel veel aandacht (10) uitgaat naar de doelgroep senioren. 

 N % 

Valid Geen of zeer weinig aandacht 4 2,7 

  Weinig aandacht 7 4,7 

  Matige aandacht 33 22,1 

  Veel aandacht 53 35,6 

  Zeer veel aandacht 52 34,9 

  Total 149 100,0 

Missing System 21   

Total 170   
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5.3.3.2 Aandacht voor ‘vrouwen en sport’ 

 

Tabel 70 Wordt er in uw gemeente een sportbeleid ontwikkeld dat gericht is op bepaalde doelgroepen? Geef aan in hoeverre 

er helemaal geen aandacht (1) of net heel veel aandacht (10) uitgaat naar de doelgroep vrouwen. 

 N % 

Valid Geen of zeer weinig aandacht 22 15,1 

  Weinig aandacht 24 16,4 

  Matige aandacht 48 32,9 

  Veel aandacht 42 28,8 

  Zeer veel aandacht 10 6,8 

  Total 146 100,0 

Missing System 24   

Total 170   

 

 

 

5.3.3.3 Aandacht voor ‘allochtonen en sport’ 

 

Tabel 71 Wordt er in uw gemeente een sportbeleid ontwikkeld dat gericht is op bepaalde doelgroepen? Geef aan in hoeverre 

er helemaal geen aandacht (1) of net heel veel aandacht (10) uitgaat naar de doelgroep allochtonen. 

  N % 

Valid Geen of zeer weinig aandacht 86 58,9 

  Weinig aandacht 27 18,5 

  Matige aandacht 19 13,0 

  Veel aandacht 10 6,8 

  Zeer veel aandacht 4 2,7 

  Total 146 100,0 

Missing System 24   

Total 170   
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5.3.3.4 Aandacht voor ‘jongeren en sport’ 

 

Tabel 72 Wordt er in uw gemeente een sportbeleid ontwikkeld dat gericht is op bepaalde doelgroepen? Geef aan in hoeverre 

er helemaal geen aandacht (1) of net heel veel aandacht (10) uitgaat naar de doelgroep jongeren.  

  N % 

Valid Geen of zeer weinig aandacht 3 2,0 

  Weinig aandacht 1 ,7 

  Matige aandacht 9 6,0 

  Veel aandacht 40 26,8 

  Zeer veel aandacht 96 64,4 

  Total 149 100,0 

Missing System 21   

Total 170   

 

 

5.3.3.5 Aandacht voor ‘holebi’s en sport’ 

 

Tabel 73 Wordt er in uw gemeente een sportbeleid ontwikkeld dat gericht is op bepaalde doelgroepen? Geef aan in hoeverre 

er helemaal geen aandacht (1) of net heel veel aandacht (10) uitgaat naar de doelgroep holebi’s. 

 N % 

Valid Geen of zeer weinig aandacht 121 82,3 

  Weinig aandacht 8 5,4 

  Matige aandacht 15 10,2 

  Veel aandacht 2 1,4 

  Zeer veel aandacht 1 ,7 

  Total 147 100,0 

Missing System 23   

Total 170   

 

 

Sport heeft een belangrijke integrerende functie. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Een 

sportbeleid moet dan bij voorkeur ook aandacht hebben voor diversiteit. 

 

We vroegen ons af in hoeverre de sportdiensten zich in hun beleid richten op bepaalde doelgroepen.  
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Uit bovenstaande tabellen blijkt dat er in heel wat gemeenten (zeer) veel aandacht wordt besteed aan 

de doelgroepen op basis van leeftijd: jongeren en ouderen zitten stevig vervat in het beleid van 

respectievelijk meer dan 90% en meer dan 70% van de gemeentelijke sportdiensten.   

Heel wat gemeentelijke sportdiensten besteden daarentegen slechts weinig of helemaal geen 

aandacht aan de doelgroepen allochtonen (77,4% van de sportdiensten) en holebi’s (87,7% van de 

sportdiensten).    

Tenslotte heeft  éénderde van de sportdiensten geen of weinig aandacht voor de doelgroep vrouwen, 

éénderde heeft matige aandacht voor deze doelgroep, en het overige derde van de sportdiensten 

besteedt veel tot zeer veel aandacht aan de doelgroep vrouwen. 

 

 

5.3.3.6 Beleidsaandacht voor verschillende doelgroepen 

 

Hoe wordt een sportbeleid gericht op doelgroepen vormgegeven? Op welke manieren wordt er via 

het gemeentelijk sportbeleid specifieke aandacht besteed aan bepaalde doelgroepen ? Deze open 

vraag resulteerde in heel wat verschillende antwoorden en meningen met betrekking tot een 

doelgroepenbeleid. Soms geeft men een eerder concrete opsomming van alle activiteiten die men 

per doelgroep organiseert (bijvoorbeeld ‘senioren zwemmen aan verminderd tarief’), soms antwoordt 

men eerder in algemene termen (bijvoorbeeld ‘wel een beleid voor senioren, niet voor allochtonen’). 

Daarnaast worden ook meningen in verband met de zin en de onzin van een doelgroepenbeleid 

geuit. We bespreken deze kwalitatieve informatie in onderstaande paragrafen.  

 

De meeste sportdiensten besteden aandacht aan doelgroepen op basis van leeftijd: de nadruk wordt 

hierbij meestal gelegd op jongeren én senioren. Ook vrouwen vormen een apart aandachtspunt 

binnen het lokaal sportbeleid. Aan de doelgroepen allochtonen en holebi’s wordt dan weer heel wat 

minder of helemaal geen specifieke aandacht besteed. Volgende citaten illustreren deze trend.  

 

“Er wordt aandacht geschonken aan de meest voor de hand liggende doelgroepen zoals 

jeugd en senioren. Er wordt geen specificieke aandacht gegeven aan de andere 

doelgroepen.” 

 

 “Er zijn talrijke activiteiten voor senioren en jongeren en ook een paar voor vrouwen. 

jeugdsport krijgt de volle aandacht, daarna senioren en vrouwen. Allochtonen dringt zich 

niet onmiddellijk op, asielzoekers, kansarmen en dergelijke meer wel. Holebi's is geen 

aandachtsgroep.” 
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“Onze werking gaat voornamelijk naar senioren en jongeren, best te bereiken, veel respons 

ook, andere zijn minder van toepassing.” 

 

“Senioren en jongeren zijn de grootste groepen waar er naartoe gewerkt wordt, specifiek 

voor allochtonen en holebi's organiseren we niets maar zijn natuurlijk altijd welkom.” 

 

 

Het lokale sportbeleid heeft veel oog voor verschillende leeftijdsgroepen. Zowel jongeren als senioren 

krijgen specifieke aandacht. Deze aandacht uit zich bijvoorbeeld in de organisatie van 

seniorensportdagen of in het opzetten van sportkampen voor de jeugd. Enkele concrete voorbeelden 

uit de vele antwoorden: 

 

“Organisatie van een seniorensportdag” 

 

“Speciale lessen voor senioren, onderhoudsturnen” 

 

“Sportkampen voor jongeren, schoolsport, ééndaagse activiteiten voor jongeren” 

 

“Elke vrijdag een sportprogramma voor senioren en volwassenen die thuis zijn” 

 

 “Jongeren en senioren zwemmen aan een lager tarief” 

 

Meer algemene antwoorden: 

 

“80% van onze werking is gericht op jongeren, we hebben een beperkt aanbod voor 

senioren” 

 

“Aangepast aanbod voor senioren” 

 

“Een bijzonder groot aanbod voor jongeren” 

 

“Apart aanbod voor senioren, dit is gratis” 
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Ook naar de doelgroep vrouwen toe wordt in heel wat gemeenten een specifiek beleid gevoerd. 

 

“De sportdienst organiseert lessen en activiteiten gericht op vrouwen en senioren.” 

 

“Er worden voor senioren, vrouwen en jongeren aparte lessenreeksen ingericht, we 

stimuleren verenigingen om activiteiten op touw te zetten voor deze doelgroepen en 

belonen hen hiervoor.” 

 

 

Ook de allochtonen vormen in een aantal gemeenten een doelgroep binnen het sportbeleid. 

 

“We hebben een allochtonenwerking via samenwerking met het OCMW.” 

 

Een vaak geregistreerde stelling is echter ook dat de plaatselijke allochtone gemeenschap te klein is 

om een specifiek beleid voor te voeren. 

 

“Er zijn nauwelijks allochtonen in onze gemeente.” 

 

“Het aantal allochtonen is zodanig beperkt is onze gemeente, dat het zinloos is om daar 

specifiek een beleid op af te stemmen.” 

 

 “We hebben maar 2 of 3 allochtone families die al goed geïntegreerd zijn.” 

 

Tenslotte stellen ook heel wat respondenten dat zij geen specifiek beleid hebben dat gericht is op 

allochtonen, maar dat zij deze hopen te bereiken via het reguliere sportaanbod. 

 

“We hopen allochtonen en holebi’s via onze gewone activiteiten te betrekken.” 

 

Deze reactie registreerden we ook met betrekking tot de doelgroep holebi’s. Zo stelt men regelmatig 

dat er voor de holebi’s geen specifiek beleidsprogramma wordt opgesteld, maar dat zij kunnen 

deelnemen aan het reguliere sportaanbod. 

 

“We kiezen er als sportdienst, samen met de sportraad, zeer duidelijk voor om ons te 

richten op jeugd. We vinden dit een belangrijke doelgroep naast vrouwen en senioren. Naar 

holebi's richten we ons niet, ik denk dat deze doelgroep gemakkelijk kan meedraaien in het 

gewone sportaanbod.” 
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Bovendien wordt ook regelmatig gewezen op het feit dat er vanuit de holebigemeenschap ook geen 

vraag wordt gesteld naar een apart of categoriaal lokaal sportbeleid. 

 

“Er is geen specifiek holebi beleid. Er is geen vraag naar en er wordt vanuit gegaan dat 

deze mensen in de aangeboden activiteiten terecht kunnen.” 

 

 “Geen vraag vanwege holebi’s.” 

 

“Holebi verenigingen zijn er niet in onze gemeente of vragen van deze doelgroep zijn tot 

heden nog niet gesteld.” 

 

 

 

 

5.4. Besluit 

 

In dit hoofdstuk werden de belangrijkste functies binnen de gemeentelijke sportdiensten onder de 

loep genomen: we bekeken achtereenvolgens het geslacht, de leeftijd en de etnische achtergrond 

van de diensthoofden, de sportbeheerders, de sportfunctionarissen en de sportpromotors. Om deze 

gegevens te verzamelen, contacteerden we alle Vlaamse sportdiensten. Via een webenquête werden 

zij in de mogelijkheid gesteld om bovenstaande gegevens door te geven. We haalden een respons 

van 55,7%. 

 

Wat geslacht betreft zien we een oververtegenwoordiging van mannen op de functie van ‘diensthoofd 

sport’. Maar liefst 71,9% van de diensthoofden is man. Maar ook bij de sportbeheerders vinden we 

vooral mannen (62,5%). Iets meer dan de helft (53,8%) van de sportfunctionarissen is man, bij de 

sportpromotors noteren we precies de helft mannen, de helft vrouwen. 

 

Naar leeftijd valt het op dat er erg weinig ouderen (55 jaar of ouder) werken op de sportdienst, dit 

geldt voor alle functies. Een meerderheid van de diensthoofden (meer dan 70%) en van de 

sportbeheerders (65%) bevindt zich in de middenleeftijd (35-54 jaar). Wat de sportfunctionarissen 

betreft: hier is eerder een evenwicht tussen jongeren en de middenleeftijd. Bij de sportpromotoren 

tenslotte hoort wel een groter aandeel bij de jongeren (58%). 
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Naar etniciteit toe stellen we voor elke functie vast dat slechts twee (sportpromotoren en 

sportfunctionarissen), één (diensthoofden), of helemaal geen (sportbeheerders) van de 

gerapporteerde personen elders geboren is dan in België of Europa: op dit vlak moeten we stellen 

dat er weinig diversiteit is bij de bevraagde functies.  

 

Vervolgens gingen we ook in dit onderzoeksluik op zoek naar verklaringen voor het overwicht van 

mannen in de hoogste functie. Op het meso-niveau, of het niveau van de organisatie, lichtten we 

zowel de organisatiecultuur als de leiderschapsstijl binnen de sportdienst door. De organisatiecultuur 

binnen de sportdiensten blijkt overwegend feminien te zijn. Waarden als collegialiteit, positieve 

feedback en balans werk – privé, blijken zeer belangrijk gevonden te worden. De organisatiecultuur 

binnen de sportdiensten kunnen we dus uitsluiten als verklaring voor het hoge aandeel mannen in 

topfuncties. Wat de leiderschapsstijl betreft, deze is eerder (maar niet uitsluitend) masculien: de top 

vier van vaakst genoemde eigenschappen die belangrijk zijn voor een diensthoofd, bestaat uit drie 

typisch mannelijke en één typisch vrouwelijke eigenschap. Wanneer men naar een leidersfiguur op 

zoek gaat, zal men dus een persoon verkiezen die deze (overwegend masculiene) waarden in zich 

heeft. 

 

Op het macro-niveau, of het niveau van de overheid, vroegen we de sportdiensten in welke mate zij 

specifieke aandacht hebben in hun gemeentelijke sportbeleidsplannen voor een aantal specifieke 

doelgroepen. Uit de verzamelde data blijkt dat er zeer veel aandacht wordt besteed aan doelgroepen 

op basis van leeftijd: zowel de jongeren als de ouderen worden door het sportbeleidsplan 

ondersteund. Deze ondersteuning kan op zeer diverse wijzen worden geconcretiseerd: gaande van 

verlaagde tarieven voor senioren aan het gemeentelijk zwembad, tot een bijkomende subsidiëring 

voor sportclubs die een jongerenafdeling inrichten. Wat de doelgroep vrouwen betreft, éénderde van 

de sportdiensten heeft hiervoor geen of weinig aandacht, éénderde heeft matige aandacht en nog 

eens éénderde heeft veel aandacht voor deze doelgroep. Tenslotte geven de meeste sportdiensten 

aan in hun beleidsplannen helemaal geen of zeer weinig aandacht te hebben voor holebi’s (87,7% 

van de sportdiensten) en voor allochtonen (77,4% van de sportdiensten). Veel gehoorde verklaringen 

voor deze leemtes in de beleidsplannen zijn ‘er is geen vraag naar’ (in het geval van de doelgroep 

holebi’s) of  ‘er is in onze gemeente geen, of een te kleine, allochtone gemeenschap’ (in het geval 

van de doelgroep allochtonen). 
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6. De Vlaamse sportclubs: resultaten  

 

In dit deel bekijken we de sportclubs: in welke mate zijn trainers5 van het mannelijke of vrouwelijke 

geslacht? 

 

 

6.1. Onderzoekspopulatie en respons  

 

Het is onduidelijk hoeveel sportclubs er in Vlaanderen precies bestaan. Overzichtslijsten van alle 

mogelijke Vlaamse sportclubs zijn niet voorhanden. Eerder onderzoek van BLOSO (2003-2004) wees 

uit dat er zich in Vlaanderen meer dan 20.000 sportclubs bevinden.  

 

In dit onderzoeksluik wensten we alle Vlaamse sportclubs te bevragen. Navraag bij BLOSO leerde 

ons dat we voor het verzamelen van de contactgegevens van de Vlaamse sportclubs het best de 

sportfederaties aanschreven. De sportfederaties overkoepelen sportclubs van eenzelfde sporttak 

(bijvoorbeeld de zwemfederatie) of van eenzelfde doelgroep (bijvoorbeeld seniorensport). We 

verzochten de sportfederaties ons de adres- en e-mailgegevens van hun leden, de aangesloten 

sportclubs, door te spelen.  

 

Heel wat federaties bleken hiertoe bereid te zijn. Niet alle sportfederaties werken in hun 

communicatie echter op elektronische of digitale wijze, en dus beschikken niet alle federaties over de 

e-mailgegevens van  de clubs die bij hen zijn aangesloten. Verder waren er ook enkele federaties die 

uit principiële redenen de e-mailadressen van hun clubs niet doorgaven, ook niet voor een niet-

commerciële, beleidsgerichte aanvraag. Enkel de clubs waarvan wij de contactgegevens verkregen, 

via de sportfederaties, werden opgenomen in het onderzoek. In onderstaande tabel geven we een 

overzicht van de contactgegevens die we op deze wijze konden verzamelen. 

 

 

 

 

                                                                 

5 We maken geen onderscheid tussen gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde trainers. 
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Tabel 74 Resultaat van de eerste mailing naar alle sportfederaties 

Totaal Respons Non-respons % respons 

83 federaties 52  31 62.7% 

 

Tabel 75 Resultaat van de tweede mailing (eerste herinneringsmail) naar alle sportfederaties 

Totaal Respons Non-respons % respons 

83 federaties 68  15 81.9% 

 

Tenslotte verstuurden we nog een tweede herinneringsmail. 

 

Tabel 76 Resultaat na de tweede herinneringsmail. 

Totaal Respons Non-respons % respons 

83 federaties 79  4  95.2% 

 

We verkregen, na twee herinneringsmails verstuurd te hebben, van maar liefst 79 sportfederaties een 

antwoord. Een aantal onder hen gaf aan dat ze de e-mailadressen liever niet doorgaven, maar wel de 

mailing zelf wilden verzorgen. Andere sportfederaties gaven aan niet via e-mail te werken in de 

communicatie met hun clubs. Van de meeste sportfederaties konden we echter de gevraagde e-

mailadressen verkrijgen. 

 

Tabel 77 Resultaat van de vraag tot het aanleveren van de contactgegevens van de aangesloten clubs met als doel een 

wetenschappelijke, beleidsgerichte bevraging te organiseren. 

Totaal aantal federaties 83 

Aantal federaties waarvan we reactie verkregen 79 

Aantal federaties die ons een uitgebreide adreslijst + e-maillijst bezorgden 69 

Aantal federaties die aangeven niet via e-mail te werken in de communicatie met 

hun clubs 

6 

Aantal federaties die hun gegevens niet doorgaven met als reden de toenemende 

en te hoge druk om aan diverse onderzoeken mee te werken 

1 

Aantal federaties die de vragenlijst liever zelf verspreiden onder hun leden 3 

Totaal aantal federaties waarvan de clubs worden aangeschreven voor het 

onderzoek 

69 
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We verkregen dus van maar liefst 79 sportfederaties een reactie. Zes sportfederaties werken niet via 

e-mail, deze clubs zullen we ook niet kunnen bevragen in het bestek van deze studie6. Drie 

sportfederaties verkozen om de vragenlijst zelf aan hun leden door te spelen7. Aangezien we met 

een gepersonaliseerde webenquête werken, waarbij elke respondent ook een persoonlijke login-code 

krijgt toegewezen, was het niet mogelijk om de vragenlijsten via de federaties verder te laten 

verspreiden. Tenslotte zijn er 69 sportfederaties die ons de contactgegevens van de aangesloten 

clubs bezorgden. De kwaliteit van deze gegevens is erg uiteenlopend: gaande van excelfiles die alle 

informatie volledig en netjes bundelen, tot word-documentjes met enkele namen en telefoonnummers 

op. Van deze 69 federaties zijn er heel wat die ons volledige e-mailadreslijsten aanbieden, nog meer 

federaties beschikken echter over lijsten met onvolledige gegevens (niet iedereen heeft een e-

mailadres of het e-mailadres is niet van iedereen gekend)8. 

 

Uiteindelijk bezorgden we aan 5560 sportclubs de enquête. 988 clubs (17,8%) vulden de enquête in. 

Deze respons ligt iets lager dan de respons van de omvangrijke BLOSO-enquête bij sportclubs, deze 

bedroeg 21% (2003-2004). Daarnaast moeten we er ook op wijzen dat de sportclubs die niet zijn 

aangesloten bij een federatie, ook geen deel uitmaken van dit onderzoek.  

 

Wanneer we de respons evalueren, moeten we toegeven dat we slechts een beperkt aandeel 

sportclubs hebben kunnen bereiken: we contacteerden 5560 sportclubs, terwijl er zo’n 20.000 

sportclubs zouden bestaan in Vlaanderen. De uiteindelijke respons omvat 988 clubs. Binnen het 

tijdsbestek en de omvang van de opdracht was het echter niet mogelijk om bijkomende (eventueel 

papieren) enquêtes te verspreiden en te verwerken. Een overzicht van de sportclubs die meewerkten 

aan deze studie vindt u in bijlage 3. 

 

 

 

 

                                                                 

6 Het gaat om de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs en de Vereniging voor modelluchtvaartsport vzw (cluster), de Vlaamse 

Baseball en Softball Liga vzw, de Vlaamse Rugby Bond, de Vlaamse Tafeltennisliga, de Vlaamse Volleybalbond vzw. 

7 Het gaat om de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw, de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport vzw, 

en Sporta Federatie vzw. 

8 Een aantal federaties beschikte slechts over de e-mailadressen van een beperkt aantal van de aangesloten clubs. 

Bijvoorbeeld AKTIVIA vzw, de Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond -Nederlandstalige afdeling vzw, de Vlaamse 

Karate Federatie vzw, de Minivoetbalfederatie, de Wielerbond Vlaanderen vzw. 
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6.2. Beschrijving van de respondenten 

 

Tabel 78 Het geslacht van de respondent 

  N % 

Valid Man 742 75,9 

  Vrouw 236 24,1 

  Total 978 100,0 

Missing System 10   

Total 988   

 

Driekwart van de contactpersonen van de sportclubs zijn mannelijk. 

 

Tabel 79 Leeftijdsklassen 

  N % 

Valid 20 tot 29 114 13,9 

  30 tot 39 177 21,6 

  40 tot 49 258 31,4 

  50 tot 59 272 33,1 

  Total 821 100,0 

Missing System 167   

Total 988   

 

De contactpersonen van de sportclubs komen uit alle leeftijdsklassen, een groot aandeel zit bij de 

hogere leeftijdsklassen.  

 

Tabel 80 Functie van de respondent (binnen de sportclub) 

  N % 

Valid Voorzitter 207 21,8 

  Secretaris 534 56,2 

  Trainer - coach 76 8,0 

  Andere  134 14,1 

  Total 951 100,0 

Missing System 37   

Total 988   
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Onze mail kwam vooral terecht bij de secretaris van de sportclub (56,2%), in mindere mate ook bij de 

voorzitter (21,8%) of bij een trainer/coach (8%). 

 

Tabel 81 Aantal jaren dat de respondent betrokken is bij de sportclub 

  N % 

Valid 1-5 221 25,8 

  6-10 172 20,1 

  11-20 256 29,9 

  >20 207 24,2 

  Total 856 100,0 

Missing System 132   

Total 988   

 

We stellen vast dat er bij de sportclubs die de enquête invulden een mooie verdeling is tussen 

respondenten die al erg lang of nog vrij recent bij de sportclub betrokken zijn. 

 

 

6.3. Beschrijving van de sportclubs 

 

Tabel 82 Grootte van de club 

  N % 

Valid 1-20 165 17,3 

  21-40 133 13,9 

  41-100 212 22,2 

  101-200 205 21,5 

  >200 240 25,1 

  Total 955 100,0 

Missing System 33   

Total 988   

 

Een kwart van de sportclubs is erg groot (meer dan 200 sportende leden). Daarnaast toch ook een 

mooie vertegenwoordiging van de kleinere clubs. 
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Tabel 83 Type sportclub 

  N % 

Valid Unisportclub 585 62,0 

  Omnisportclub 128 13,6 

  Ik weet het niet 231 24,5 

  Total 944 100,0 

Missing System 44   

Total 988   

 

Tabel 84 De sportclub wordt gerund… 

  N % 

Valid Op vrijwillige basis 841 89,1 

  Zowel door professionelen als vrijwijwilligen 63 6,7 

  Door professionelen 40 4,2 

  Total 944 100,0 

Missing System 44   

Total 988   

 

Bijna 90% van de sportclubs wordt op vrijwillige basis gerund. 

 

Tabel 85 Geslacht van de sportende leden 

  N % 

Valid Uitsluitend mannen 121 12,7 

  Hoofdzakelijk mannen 327 34,2 

  Zowel mannen als vrouwen, verdeling is ongeveer gelijk 426 44,6 

  Hoofdzakelijk vrouwen 68 7,1 

  Uitsluitend vrouwen  14 1,5 

  Total 956 100,0 

Missing System 32   

Total 988   

 

Sporten in clubverband is vaak een mannelijke aangelegenheid, vrouwen sporten eerder individueel 

of bijvoorbeeld met vriendinnen (niet in clubverband). Deze stelling werd al meermaals aangetoond in 

wetenschappelijk onderzoek, en wordt ook hier bevestigd. Slechts een kleine 9% van de sportclubs 

heeft uitsluitend of hoofdzakelijk vrouwelijke sporters. In zo’n 45% van de sportclubs bestaat een 

evenwicht tussen de geslachten. 34,2% van de sportclubs bestaat hoofdzakelijk uit mannelijke leden, 
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en nog eens 12% van de sportclubs zijn uitsluitend mannelijk (tegenover slechts 1,5% uitsluitend 

vrouwelijke sportclubs).  

 

Bepaalde sporten zijn eerder mannelijk, andere sporttakken worden meer beoefend door vrouwen. In 

onderstaande tabel bekijken we per sportfederatie (en dus meestal per sporttak) de verdeling naar 

geslacht onder de sportende leden van de aangesloten clubs.  

 

Tabel 86 Geslacht van de sportende leden per federatie 

Geslacht van de sportende leden Totaal  

Uitsluitend 

mannen 

Hoofd-

zakelijk 

mannen 

Zowel 

mannen als 

vrouwen, 

evenwicht 

Hoofd-

zakelijk 

vrouwen 

Uitsluitend 

vrouwen 

  

Activia 0 3 17 4 0 24 

Bond voor Lichamelijke Opvoeding 1 2 5 7 1 16 

de Badmintonliga 0 9 34 1 0 44 

de Dansliga 0 0 9 5 1 15 

de Federatie Disco Show en 

Freestyle 

0 0 1 0 0 1 

De Fitnessorganisatie 0 1 10 5 1 17 

de Handboogliga 0 9 2 0 0 11 

de Koninklijke Belgische 

Korfbalbond Vlaamse Liga 

0 0 11 0 0 11 

de Koninklijke Belgische 

Liefhebbers Voetbalbond 

7 3 0 1 2 13 

de Koninklijke Vlaamse 

Voetbalbond  

5 16 1 2 0 24 

de Korfbal Federatie 0 0 9 0 0 9 

de Landelijke Rijverenigingen 0 0 6 1 0 7 

de Minivoetbal Federatie 24 6 0 1 1 32 

de Natuurvrienden Sportfederatie 0 3 1 0 0 4 

de Petanque Federatie Vlaanderen 0 3 3 0 0 6 

de Snooker Sportfederatie 0 1 0 0 0 1 

de Vlaamse Autosportfederatie 1 2 0 0 0 3 
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de Vlaamse Basketballiga 7 39 7 4 2 59 

de Vlaamse Boogsport Federatie 0 1 7 0 0 8 

de Vlaamse Federatie 

Hondensport 

0 0 6 1 0 7 

de Vlaamse Handbal Vereniging 0 6 2 0 1 9 

de Vlaamse Judo Federatie 0 6 5 0 0 11 

de Vlaamse ju-jitsu federatie vzw 1 12 0 0 0 13 

de Vlaamse karatefederatie 0 9 1 0 0 10 

de Vlaamse Krachtbal en 

Recreatiesportliga 

0 3 7 0 0 10 

de Vlaamse Liga 

Gehandicaptensport  

1 4 5 0 0 10 

de Vlaamse Liga voor de 

Paardensport 

0 1 10 9 0 20 

de Vlaamse Motorrijdersbond 1 1 1 0 0 3 

de Vlaamse reddingscentrale 0 0 8 0 0 8 

de Vlaamse Schermbond 0 3 0 0 0 3 

de Vlaamse Schutterskonfederatie 0 20 3 0 0 23 

de Vlaamse Ski en Snowboard 0 1 2 0 0 3 

de Vlaamse Squashfederatie 0 1 2 0 0 3 

de Vlaamse 

Studentensportfederatie 

0 2 3 0 0 5 

de Vlaamse taikwondo vereniging 0 6 2 0 0 8 

de Vlaamse Tennisvereniging 0 10 70 0 0 80 

de Vlaamse Triatlon en Duatlon 

Liga 

0 11 0 0 0 11 

de Vlaamse Vechtsport Associatie 1 12 2 0 0 15 

de Vlaamse Vereniging voor Golf 0 4 2 0 0 6 

de Vlaamse Wandel Federatie 0 0 4 0 0 4 

de Vlaamse Wielrijdersbond 4 6 2 0 0 12 

de Vlaamse Yacht federatie 0 1 5 0 0 6 

de Vlaamse zwemfederatie 0 1 17 1 1 20 
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het Vlaams Verbond 

Oriënteringsporten 

0 2 2 0 0 4 

Psylos 0 4 2 0 0 6 

Sportcrea  / judo 0 1 1 0 0 2 

Sportcrea  / tennis 0 0 5 0 0 5 

Sportcrea  / volleybal 3 2 5 1 1 12 

Sportcrea  / zwemmen 0 0 3 0 0 3 

Sportievak  1 3 4 1 2 11 

S-Sport Federatie 0 0 2 0 0 2 

Turnsport Vlaanderen  0 2 6 17 0 25 

Vlaamse Atletiekliga 0 4 8 0 0 12 

Vlaamse Rollerbond  0 0 5 1 0 6 

Waterski Vlaanderen 0 1 6 0 0 7 

Watersport 1 5 4 0 0 10 

TOTAAL 59 243 338 62 13 715 

Chi²= .000*** 

 

 

Bij de sportclubs die zijn aangesloten bij de federaties ‘Bond voor Lichamelijke Opvoeding’, ‘de 

Dansliga’, ‘de Fitnessorganisatie’, ‘de Vlaamse Liga voor de Paardensport’ en ‘Turnsport Vlaanderen’ 

zijn er heel wat vrouwelijke sporters: een deel van deze clubs heeft overwegend of uitsluitend 

vrouwelijke leden. Het gaat hier om de meer vrouwelijke sporten zoals dansen, fitnessen, paardrijden 

en turnen. Daarnaast zijn er ook heel wat clubs die een evenwicht in het geslacht van de sportende 

leden hebben, zoals de clubs waar badminton of korfbal wordt beoefend. Tenslotte bestaat een 

merendeel van de clubs uit hoofdzakelijk mannelijke sporters: voetbalclubs, basketbalclubs, ju-jitsu-

clubs, karateclubs, de triatlon-en duatlonclubs en de schuttersclubs. 
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6.4. Over de trainers in de sportclubs 

 

Tabel 87 Aantal trainers in de sportclub 

  N % 

Valid Geen 239 24,9 

  1 tot 5 459 47,9 

  6 tot 10 154 16,1 

  11 tot 20 85 8,9 

  >20 21 2,2 

  Total 958 100,0 

Missing System 30   

Total 988   

 

Maar liefst een kwart van de sportclubs (N=239) geeft aan geen trainer(s) te hebben. Het kan dan 

bijvoorbeeld gaan over een wandelclub.  

 

In onderstaande tabel zoomen we in op het aandeel vrouwelijke trainers op het totale aandeel 

trainers. Dit impliceert dat ook het aandeel mannelijke trainers gekend is.  

In totaal vulden 957 respondenten de vragen met betrekking tot de trainers in. De 239 clubs zonder 

trainer(s) laten we buiten beschouwing in deze analyse. We spreken dus over de resultaten van 718 

sportclubs. 

 

Tabel 88 Het aantal vrouwelijke trainers op het totaal aantal trainers  

  N % 

Valid Geen vrouwen (0) 335 47,1 

  Minder dan een kwart is vrouw (0,01-0,24) 72 10,1 

  Tussen een kwart en de helft is vrouw(0,25-0,49) 137 19,2 

  De helft zijn vrouw (O,5) 60 8,4 

  Tussen de helft en driekwart is vrouw (0,51-0,74) 48 6,7 

  Driekwart of meer is vrouw (0,75-0,99) 28 3,9 

  Enkel vrouwen (1) 32 4,5 

  Total 712 100,0 

Missing System 6   

Total 718   
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Op basis van bovenstaande gegevens stellen we vast dat bijna de helft van de sportclubs (47%) over 

geen enkele vrouwelijke trainer beschikt. Nog eens 10% heeft minder dan een kwart vrouwelijke 

trainers in de club. Anders geformuleerd leiden we uit de tabel af dat maar liefst 76% van de 

sportclubs uitsluitend of hoofdzakelijk mannelijke trainers heeft: bijna de helft van de clubs heeft 

uitsluitend mannelijke trainers, in nog eens een 30% van de clubs vormen mannen de meerderheid. 

In 8% van de sportclubs is er een fifty-fifty-verhouding tussen het aandeel mannen en vrouwen bij de 

trainers. In nog eens 8% van de sportclubs maken de vrouwelijke trainers het merendeel uit 

(driekwart of meer).  

 

Het trainersvak blijkt dus een uitsproken mannelijk vak te zijn. Om dit te kunnen plaatsen, zetten we 

de cijfers in relatie met het geslacht van de leden van de sportclub. Zoals we immers al weten, blijken 

vooral mannen in clubverband te sporten. 
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Tabel 89 Het geslacht van de sportende leden naar het aantal vrouwen op het totale aantal trainers in de club  

  Geslacht van de sportende leden Totaal 

  

U
its
lu
ite
nd
 m
an
ne
n 

H
oo
fd
za
ke
lij
k 
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U
its
lu
ite
nd
 v
ro
uw
en
 

  

Enkel mannen (0)  88,1  

(52) 

61,0  

(147) 

35,9  

(120) 

21,3 

(13) 

23,1  

(3) 

47,3  

(335) 

 

Minder dan een kwart is 

vrouw (0,01-0,24) 

8,5  

(5) 

14,5  

(35) 

9,6  

(32) 

0 

(0) 

0 

(0) 

10,2 

(72) 

 

Tussen een kwart en  de helft 

is vrouw (0,25-0,49) 

0  

(0) 

17,8 

(43) 

25,1 

(84) 

14,8 

(9) 

7,7 

(1) 

19,4 

(137) 

 

Evenwicht (0,50) 1,7 

(1) 

4,6 

(11) 

13,5 

(45) 

3,3 

(2) 

0 

(0) 

8,3 

(59) 

 

Tussen de helft en driekwart 

is vrouw (0,51-0,74) 

0 

(0) 

1,2 

(3) 

9,0 

(30) 

23,0 

(14) 

0 

(0) 

6,6 

(47) 

Meer dan driekwart vrouwen 

(0,75- 0,99) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3,3 

(11) 

24,6 

(15) 

7,7 

(1) 

3,8 

(27) 
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Enkel vrouwen (1)  1,7 

(1) 

0,8 

(2) 

3,6 

(12) 

13,1 

(8) 

61,5 

(8) 

4,4 

(31) 

 

Total 100,0 

(59) 

100,0 

(241) 

100,0 

(334) 

100,0 

(61) 

100,0 

(13) 

100,0 

(708) 

Chi²= .ooo *** 

 

Bijna alle clubs waar uitsluitend mannen sporten hebben ook uitsluitend mannelijke trainers. Ook in 

de clubs waar in hoofdzaak mannen sporten, domineren de mannelijke trainers. Slechts 5% van de 

clubs met hoofdzakelijk mannelijke leden heeft een gelijk aandeel mannen en vrouwen onder de 

coaches. Meer dan een derde van de clubs die een evenwichtige verhouding mannen en vrouwen 

onder hun leden hebben, heeft toch enkel mannelijke trainers. Slechts 3% van deze clubs heeft 

uitsluitend vrouwelijke trainers. Bij een kwart van deze clubs wordt het evenwicht onder de leden ook 

weerspiegeld in een evenwicht onder de trainers. Een vijfde van de clubs (21%) waar hoofdzakelijk 
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vrouwen sporten, wordt getraind door uitsluitend mannen, zo’n 13% door uitsluitend vrouwen. In een 

kwart van deze clubs vormen vrouwelijke trainers de meerderheid. Clubs waar enkel vrouwen 

sporten zijn eerder zeldzaam: op basis van deze dertien clubs is het moeilijk algemene uitspraken 

doen.  

 

In onderstaande tabel geven we het aantal vrouwelijke trainers weer op het totale aantal trainers, 

deze keer per sportfederatie bekeken. 

 

Tabel 90 Het aantal vrouwelijke trainers op het totaal aantal trainers, per  sportfederatie 

Aantal vrouwelijke trainers op het totaal aantal trainers Totaal  
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Activia 16 0 1 1 1 0 3 22 

Bond voor Lichamelijke Opvoeding 4 2 1 0 2 5 1 15 

de Badmintonliga 18 5 11 6 1 0 3 44 

de Dansliga 0 0 1 3 6 2 3 15 

de Federatie Disco Show en Freestyle 0 0 0 1 0 0 0 1 

De Fitnessorganisatie 2 1 5 4 3 1 2 18 

de Handboogliga 7 0 1 2 0 0 0 10 

de Koninklijke Belgische Korfbalbond 

Vlaamse Liga 

1 1 4 4 1 0 0 11 

de Koninklijke Belgische Liefhebbers 

Voetbalbond 

12 0 0 0 0 0 1 13 

de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond  20 3 1 0 0 0 0 24 

de Korfbal Federatie 1 1 3 1 3 0 0 9 
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de Landelijke Rijverenigingen 5 0 0 1 0 0 1 7 

de Minivoetbal Federatie 30 1 0 0 0 0 1 32 

de Natuurvrienden Sportfederatie 2 1 0 0 0 0 1 4 

de Petanque Federatie Vlaanderen 6 0 0 0 0 0 0 6 

de Snooker Sportfederatie 1 0 0 0 0 0 0 1 

de Vlaamse Autosportfederatie 1 1 1 0 0 0 0 3 

de Vlaamse Basketballiga 23 19 15 1 0 1 0 59 

de Vlaamse Boogsport Federatie 7 0 1 0 0 1 0 9 

de Vlaamse Federatie Hondensport 2 1 1 2 1 0 0 7 

de Vlaamse Handbal Vereniging 3 2 3 0 1 0 0 9 

de Vlaamse Judo Federatie 4 1 5 1 0 0 0 11 

de Vlaamse ju-jitsu federatie  9 2 2 0 0 0 0 13 

de Vlaamse karatefederatie 6 1 1 1 1 0 0 10 

de Vlaamse Krachtbal en 

Recreatiesportliga 

2 4 4 0 0 0 0 10 

de Vlaamse Liga Gehandicaptensport  6 1 2 1 0 0 0 10 

de Vlaamse Liga voor de Paardensport 7 0 1 2 3 1 6 20 

de Vlaamse Motorrijdersbond 3 0 0 0 0 0 0 3 

de Vlaamse reddingscentrale 3 0 1 2 2 0 0 8 

de Vlaamse Schermbond 2 0 1 0 0 0 0 3 

de Vlaamse Schutterskonfederatie 18 2 2 1 0 0 0 23 

de Vlaamse Ski en Snowboard  2 0 1 0 0 0 0 3 

de Vlaamse Squashfederatie 1 0 0 2 0 0 0 3 

de Vlaamse Studentensportfederatie 1 0 2 0 2 0 0 5 

de Vlaamse taikwondo vereniging 4 1 3 0 0 0 0 8 

de Vlaamse Tennisvereniging 32 11 29 6 1 1 0 80 

de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga 5 1 3 2 0 0 0 11 

de Vlaamse Vechtsport Associatie 11 1 0 2 1 0 0 15 
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de Vlaamse Vereniging voor Golf 4 0 1 1 0 0 0 6 

de Vlaamse Wandel Federatie 4 0 0 0 0 0 0 4 

de Vlaamse Wielrijdersbond 9 0 1 0 0 0 1 11 

de Vlaamse Yacht federatie 3 2 1 0 0 0 0 6 

de Vlaamse zwemfederatie 3 1 3 4 5 3 1 20 

het Vlaams Verbond Oriënteringsporten 2 0 1 1 0 0 0 4 

Psylos 1 0 3 1 0 1 0 6 

Sportcrea  / judo 2 0 0 0 1 0 0 3 

Sportcrea  / tennis 3 0 1 1 0 0 0 5 

Sportcrea  / volleybal 7 1 2 1 0 0 1 12 

Sportcrea  / zwemmen 0 1 0 0 1 1 0 3 

Sportievak vzw 4 0 3 1 1 0 2 11 

S-Sport Federatie 0 0 1 0 0 0 1 2 

Turnsport Vlaanderen vzw 0 2 2 0 6 11 4 25 

Vlaamse Atletiekliga 2 1 5 3 1 0 0 12 

Vlaamse Rollerbond vzw 1 0 1 0 4 0 0 6 

Waterski Vlaanderen 4 0 2 1 0 0 0 7 

Watersport  6 1 3 0 0 0 0 10 

Totaal  332 72 136 60 48 28 32 708 

Chi² = .000 *** 

 

Bovenstaande tabel geeft de genderverhouding onder de trainers weer per sportfederatie. Heel wat 

clubs (332/708) hebben geen enkele vrouwelijke trainer. De vrouwelijke trainers vinden we vooral 

terug in eerder vrouwelijke sporttakken (turnen, dansen). Toch zijn er ook clubs binnen de eerder 

vrouwelijke sporttakken, zoals fitness of paardensport, die niet over een vrouwelijke trainer 

beschikken. In de gemengde sporten, zoals badminton of korfbal, overwegen de mannelijke trainers.  
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6.5. Gekwalificeerde trainers, bekeken naar geslacht  

 

In het BLOSO Jaarverslag 2006 wordt gerapporteerd over de deelnemers aan cursussen of modules 

die georganiseerd of erkend worden door de Vlaamse Trainersschool (VTS). We lezen dat in 2006 

64,74% van de gediplomeerden mannen zijn en 35,26% vrouwen. Binnen de sporttakgerichte 

opleidingen zijn er 66,35% mannen en 33,65% vrouwen. Bij de begeleidingsgerichte en de 

beroepsgerichte opleidingen is de geslachtsverhouding respectievelijk 77,17% en 22,83% en 61,07% 

en 38,93%.  

 

Tussen de verschillende sporttakken bestaan eveneens grote verschillen, zo lezen we in het 

Jaarverslag. De meeste sporten hebben duidelijk meer mannelijke gediplomeerden dan vrouwelijke, 

maar de grootste uitzonderingen hierop zijn: 

 

• Dans (voor senioren en actuele dans): 90,27% vrouwen en 9,73% mannen 

• Fitness / Aquafitness: 83,33% vrouwen en 16,67% mannen 

• Gymnastiek (alle disciplines): 75,22% vrouwen en 16,67% mannen 

• Ijsschaatsen: 69,31% vrouwen en 30,69% mannen 

• Paardrijden (alle disciplines): 66,64% vrouwen en 33,36% mannen  

• Gehandicaptensport: 65,08% vrouwen en 34,92% mannen 

• Zwemmen: 61,18% vrouwen en 38,82% mannen 

 

De sporttak blijkt dus in grote mate bepalend te zijn voor de genderverhoudingen onder de 

(gekwalificeerde) trainers.  

 

 

6.6. Besluit 

 

In dit onderzoeksluik brachten we de m/v-verdeling van de trainers en/of coaches binnen sportclubs 

in kaart.   

 

Eerst en vooral stelden we vast dat driekwart van de respondenten, dit zijn de contactpersonen van 

de clubs (vaak de secretaris of de voorzitter), mannen blijken te zijn. Wat de leeftijd betreft: het gaat 

meestal om iets oudere mannen: bijna 65% is ouder dan 40 jaar. 
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Vervolgens stelden we vast dat de meeste sportclubs uitsluitend of hoofdzakelijk uit mannelijke leden 

bestaan, of dat er een evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke leden is. Er blijken minder clubs te 

zijn die hoofdzakelijk of uitsluitend uit vrouwelijke sporters bestaan. Deze bevinding blijkt de stelling 

dat vrouwen minder in clubverband sporten te bevestigen. 

 

Wat de trainers en coaches betreft, zien we ook hier een groot overwicht van mannen. De mannelijke 

sporters worden in hoofdzaak door mannelijke trainers opgevolgd. In een kwart van de sportclubs 

waar een gelijk aandeel mannen en vrouwen sporten, blijkt ook een evenwicht te zijn in het geslacht 

van de coaches. De overige clubs met een man-vrouw-evenwicht onder de leden worden 

hoofdzakelijk getraind door mannen. Tenslotte blijkt dat wanneer de vrouwelijke sporters de 

meerderheid uitmaken in de sportclub, er ook een aanzienlijk aandeel vrouwelijke trainers zijn: zo’n 

60% van deze clubs heeft vooral (47%) of uitsluitend (13%) vrouwelijke coaches. Toch merken we op 

dat ook maar liefst 21% (N=13) van deze clubs door uitsluitend mannen wordt getraind. 

 

Bekijken we dit gegeven per sporttak, dan stellen we vast dat de clubs van de meer ‘vrouwelijke’ 

sporttakken, zoals turnen, dansen, fitnessen en paardrijden, ook meer vrouwelijke trainers hebben. 

Sporten die zowel door mannen als door vrouwen worden beoefend, zoals het korfbal of het 

badminton, blijken meer mannen onder de trainers te hebben dan vrouwen.  

 

Deze bevindingen worden bevestigd door de gegevens over de gekwalificeerde trainers van BLOSO 

(Jaarverslag 2006). Hierin lezen we namelijk dat er grote verschillen bestaan tussen de sporttakken. 

De meeste sporttakken hebben meer mannelijke gediplomeerden dan vrouwelijke. De grootste 

uitzonderingen hierop zijn dans, fitness en aquafitness, gymnastiek, ijsschaatsen, paardrijden, 

gehandicaptensport en zwemmen.    
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7. De Vlaamse sportraden: resultaten 

 

Tenslotte belichten we in een vierde hoofdstuk de Vlaamse gemeentelijke adviesraden Sport, of 

kortweg: de sportraden. 

 

7.1. Onderzoekspopulatie en respons 

 

We contacteerden alle Vlaamse gemeenten per e-mail. In de e-mail vroegen we om de samenstelling 

van de gemeentelijke sportraad (geslacht, leeftijd, etniciteit) door te geven. We kregen foutmeldingen 

van een tiental gemeenten. Deze contacteerden we vervolgens telefonisch. Een aantal gemeenten 

konden we niet bereiken (Olen, Riemst, Mortsel), van deze gemeenten hebben we geen gegevens 

betreffende de sportraad. De faciliteitengemeenten (Herstappe, Voeren, Linkebeek, St.-Genesius-

Rode, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Bever, Drogenbos) werken via andere structuren, zij hebben 

één gezamenlijke vzw (De Rand vzw) die instaat voor het beleid met betrekking tot sport. Als we van 

de 310 gemeenten de drie onbereikte gemeenten en de acht faciliteitengemeenten aftrekken, dan 

hebben we een totaal van 299 gecontacteerde gemeenten. Van deze gemeenten beantwoordden 

257 sportdiensten onze vraag, dit wil zeggen dat we een respons behaalden van 86%. Een overzicht 

van de gemeenten die de gegevens over de samenstelling van de sportraad aan ons bezorgden, 

werd opgenomen in bijlage 4. 

 

Op basis van de reacties van de verschillende gemeentelijke sportdiensten blijkt dat de oprichting 

van de sportraden erg kan verschillen van gemeente tot gemeente. Zo zijn er bijvoorbeeld 

gemeenten waarbij de Algemene Vergadering van de sportraad geen vaste samenstelling heeft (de 

regel is dan bijvoorbeeld ‘twee afgevaardigden per organisatie’ en de organisaties of sportclubs 

bepalen op de moment zelf wie ze naar de vergadering sturen). De Algemene Vergadering komt 

meestal slechts één of twee keer per jaar samen. De Raad van Bestuur komt meestal maandelijks 

samen, dit is het belangrijkste beslissingsorgaan. Vandaar dat we via de mailing enkel de 

samenstelling van de Raad van Bestuur bevroegen. Zowel het geslacht, de leeftijd en de etnische 

achtergrond van de stemgerechtigde leden (dus niet van de Schepen van Sport en van de 

sportbevoegd ambtenaar, die ook deel uitmaken van de Raad van Bestuur van de sportraad) werden 

op deze manier in kaart gebracht.  
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Tenslotte nog iets over de timing. We bevroegen de gemeentelijke diensten begin januari 2008 over 

de samenstelling van de sportraden. Deze dienden immers tegen eind december 2008 opnieuw te 

worden samengesteld (naar aanleiding van de recentste gemeenteraadsverkiezingen). We 

organiseerden één herinneringsmailing op het einde van januari 2008. We merken op dat heel wat 

gemeenten ons meegaven dat ze werken aan de tweederde-regel (maximum tweederde van de 

leden van de sportraad mag van hetzelfde geslacht zijn).  

 

 

7.2. Resultaten: samenstelling van de Raden van Bestuur van de 

gemeentelijke sportraden  

 

Eerst en vooral vermelden we dat vier gemeenten (naast de faciliteitengemeenten) ons lieten weten 

dat zij niet over een gemeentelijke sportraad beschikken: Horebeke en Oudenaarde (Oost-

Vlaanderen), Grobbendonk (Antwerpen) en Zuienkerke (West-Vlaanderen). 

 

Bekijken we vervolgens de samenstelling van de Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraden 

naar geslacht, leeftijd, en etnische achtergrond van de leden. 

 

 

7.2.1 De samenstelling naar geslacht. 

 

In 8,1% van de Vlaamse sportraden zetelt geen enkele vrouw, in 37% van de sportraden is minder 

dan éénderde van het vrouwelijke geslacht. Daarnaast stellen we vast dat in maar liefst 43,6% van 

de Vlaamse gemeentelijke sportraden precies éénderde vrouwen zetelt. Deze gemeenten hebben er 

wellicht naar gestreefd het Gemeentedecreet over de man-vrouwverhouding in adviesraden en 

overlegstructuren na te leven. De overige sportraden (een 11,3%) bestaat uit meer dan éénderde 

vrouwen. U kan de resultaten aflezen uit onderstaande tabel. 
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Tabel 91 Het aandeel vrouwen binnen de Raden van Bestuur van de gemeentelijke sportraden 

 N % 

Geen enkele vrouw 21 8,1 

Minder dan 1/3 vrouw 95 37 

1/3 vrouw 112 43,6 

Meer dan 1/3 vrouw 24 9,3 

De helft vrouw 3 1,2 

Meer dan de helft vrouw  2 0,8 

Enkel vrouwen  0 0 

Totaal 257 100 

 

Uit de e-mails die we ontvingen vanuit de verschillende gemeentelijke sportdiensten konden we 

duidelijk afleiden dat de meeste sportraden werken aan een evenwichtige man-vrouw-samenstelling, 

maar dat zij hier nog niet allemaal in slagen. Als voornaamste oorzaak wordt aangegeven dat het 

sportieve verenigingsleven toch nog vaak hoofdzakelijk uit mannen bestaat (mannen sporten 

inderdaad meer in clubverband – zie hoger) en dat het vandaar ook moeilijker is om vrouwen te 

‘vinden’ – vanuit dat verenigingsleven- die in de sportraad willen zetelen.   

 

 

7.2.2 Samenstelling naar leeftijd 

 

In onderstaande tabel geven we het aandeel jongeren (jonger dan 35 jaar), het aandeel personen uit 

de middenleeftijd (35 tot 54 jaar) en het aandeel ouderen (55 jaar of ouder) binnen de sportraad 

weer.  

Tabel 92 Aandeel in de sportraad, naar leeftijdsgroepen, in % (N) 

 Jongeren 

(<35 jaar) 

Middenleeftijd  

(35-54 jaar) 

Ouderen  

(>54 jaar) 

0 30,3  (69) 4 (9) 9,3 (21) 

0,01-0,24 58,8 (134) 3,5 (8) 24,2 (55) 

0,25-0,49 10 (23) 29,5 (67) 46,7 (106) 

0,50-0,74 0,9 (2) 48,9 (111) 17,2 (39) 

0,75-1 0 (0) 11,9 (27) 2,6 (6) 

1 0 (0) 2,2 (5) 0 (0) 

Totaal  100 (228) 100 (227) 100 (227) 

Missings: Een aantal sportfunctionarissen (van 30 sportdiensten) gaven aan niet over de juiste leeftijdsgegevens van de leden 

van de sportraad te beschikken. Eén sportfunctionaris kende wel het aandeel jongeren in de sportraad, maar niet het aandeel 

middenleeftijd en ouderen.  
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat maar liefst 30% van de Vlaamse sportraden geen jongeren onder 

zijn leden heeft. Bijna 60% heeft wel jongeren in de sportraad, maar zij maken slechts minder dan  

een kwart uit van de leden van de sportraad. Jongeren maken, indien al aanwezig, meestal een 

minderheid uit binnen de sportraden, slechts in 2 sportraden zetelen meer dan de helft jongeren.  

Vooral de personen uit de middenleeftijd maken deel uit van een sportraad. Vijf sportraden bestaan 

enkel uit personen uit de middenleeftijd, en maar liefst 60% van alle sportraden bestaat voor de helft 

of meer uit personen tussen 35 en 54 jaar. 

Personen die ouder zijn dan 54 jaar maken ook deel uit van de Vlaamse sportraden. In één sportraad 

op vijf domineren zij trouwens: bijna 20% van de sportraden (45 sportraden) heeft meer dan de helft 

ouderen onder zijn leden. Daarnaast bestaat bijna de helft van de sportraden (46,7%) voor een kwart 

tot de helft van de leden uit personen die ouder zijn dan 54 jaar. Tenslotte blijkt ook dat in 21 

sportraden, of 9,3% van alle sportraden, helemaal geen ouderen zetelen. Nog eens een kwart van de 

sportraden bestaat uit minder dan een kwart ouderen.  

 

7.2.3 Samenstelling naar etniciteit 

 

In de meeste gemeenten (98%) zetelen geen personen van allochtone origine in de Raad van 

Bestuur van de sportraad, deze zijn wel aanwezig in de besturen van de sportraden van Sint-Niklaas, 

Maaseik, Halle (telkens één persoon van allochtone origine), Sint-Lievens-Houtem (twee personen 

van allochtone origine), en Antwerpen (drie personen van allochtone origine). 

 

 

7.3. Besluit 

 

Om de gegevens over de sportraden te verzamelen organiseerden we een zeer summiere bevraging 

via de sportdiensten. We stelden slechts drie vragen, namelijk de vraag naar het geslacht, de 

leeftijdscategorieën en de etnische achtergrond van de stemgerechtigde leden van de gemeentelijke 

sportraad. Merk dus op dat de sportambtenaar en de schepen van sport, die ook in de sportraad 

zetelen, niet zijn opgenomen in de cijfers.  

 

Eerst bekeken we de man-vrouwverhoudingen binnen de sportraden. In 8,1% van de Vlaamse 

sportraden zetelt geen enkele vrouw, in 37% van de Vlaamse sportraden maken zij minder dan 

éénderde van de leden uit. Opvallend is dat 43,6% precies éénderde vrouwen onder de zetelende 
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leden heeft, de samenstellers van deze raden hebben waarschijnlijk expliciet rekening gehouden met 

het Gemeentedecreet over de man-vrouwverhouding in adviesraden en overlegstructuren.  

 

Naar leeftijd bekeken stellen we in één op vijf Vlaamse sportraden een duidelijke dominantie van 54-

plussers vast. Anderzijds zijn er ook heel wat gemeenten waar helemaal geen ouderen plaats 

hebben in de sportraad (9,3%) of waar zij minder dan een kwart uitmaken van de zetelende leden 

(24%). Jongeren ontbreken in maar liefst 30% van de Vlaamse sportraden. In nog eens 60% van de 

sportraden zetelt minder dan een kwart jongeren. 

 

Wat etnische achtergrond betreft stellen we vast dat er zeer weinig gemeenten zijn waar een persoon 

van allochtone origine een stem heeft in de sportraad. 
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8. De Vlaamse Strategische Adviesraad – sectorraad 

Sport 

 

 

Via de herstructurering van de Vlaamse administratie en de Vlaamse openbare instellingen onder de 

noemer Beter Bestuurlijk Beleid heeft de Vlaamse Regering het bestaande adviesstelsel willen 

stroomlijnen. Per beleidsdomein werd er daarom begin 2008 één strategische adviesraad opgericht. 

Voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media is dit de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en 

Media.  

 

In dit beleidsdomein functioneerden tot nu meerdere adviesorganen, die door de inwerkingtreding 

van de nieuwe strategische adviesraad worden opgeheven: de Raad voor Cultuur, de Raad voor de 

Kunsten, de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, de Vlaamse Sportraad en de Vlaamse 

Mediaraad.  

 

De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media bestaat uit een algemene raad, een vast bureau en 

vier sectorraden, namelijk de sectorraad voor Kunsten en Erfgoed, een sectorraad voor Sociaal-

cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, een sectorraad Sport en een sectorraad Media. De 

sectorraden bestaan uit een aantal onafhankelijke deskundigen en uit vertegenwoordigers van het 

maatschappelijk middenveld. In het kader van deze studie bekijken we de samenstelling naar 

geslacht van de sectorraad Sport.  
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Tabel 93 Samenstelling van de Sectorraad Sport van de Vlaamse Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

 Mannen Vrouwen 

Onafhankelijk deskundigen   

N 7 2 

% 78 22 

Vertegenwoordigers maatschappelijk middenveld    

N 5 5 

% 50 50 

Vertegenwoordigers maatschappelijk middenveld: plaatsvervangers    

N 5 4 

% 56 44 

Totaal (deskundigen + vertegenwoordigers)   

N 12 7 

% 63 37 

Bron: http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/raad_cjsm/index.html 

 

 

Het onevenwicht inzake genderverhoudingen bij de onafhankelijk deskundigen (zeven mannen, twee 

vrouwen) wordt in grote mate gecompenseerd door de fifty-fifty-samenstelling naar geslacht van de 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld (vijf mannen, vijf vrouwen). De sectorraad 

Sport bestaat dus uit twaalf mannen en zeven vrouwen, waarmee de éénderde-regel werd nageleefd. 

De Vlaamse overheid heeft hierin dus haar voorbeeldfunctie waargemaakt. 
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9. Conclusie 

 

 

In dit onderzoeksproject namen we de Vlaamse sportwereld onder de loep. Over de voordelen van 

sportdeelname zijn velen het eens: sport heeft niet enkel een positieve impact op onze gezondheid, 

sport zou ook inburgerend, socialiserend, integrerend, emanciperend, zingevend en democratiserend 

werken. Vanuit deze optiek is het van belang dat alle groepen uit onze samenleving in de 

mogelijkheid verkeren hieraan deel te nemen. 

 

Onderzoek wijst echter uit dat de sportdeelname zeer verscheiden is. Bekijken we de participatie aan 

sport van verschillende groepen, dan blijkt dat hoger geschoolden eerder sporten dan lager 

geschoolden (Lefevre, 2006). Naar geslacht werden de verschillen in sportparticipatie recent zo goed 

als weggewerkt. Wel blijkt uit de onderzoeksliteratuur dat vrouwen, in tegenstelling tot mannen, 

eerder individueel gaan sporten dan in clubverband – zo zijn zij niet gebonden aan uren of andere 

sporters, of aan competitie en concurrentie (Scheerder en Vanreusel, 2007, Scheerder, 2004). Ook 

wat etnische achtergrond betreft blijkt dat er inzake de sportparticipatie van migrantenjongeren en 

Belgische jongeren geen opmerkelijke verschillen meer bestaan. Het enige verschil situeert zich bij 

islamitische meisjes en vrouwen (Elling, 2004, Mortelmans, 2002, De Knop, 1994). Hoewel de 

sportdeelname van ouderen lager ligt dan die van jongeren en midlifers, is het aantal ouderen dat 

frequent sport in de afgelopen vijftien jaar sterk gestegen. Personen met een handicap nemen in 

mindere mate deel aan sport dan personen zonder handicap, de verschillen tussen mannen en 

vrouwen blijken bij hen niet groot te zijn. De verschillen naar leeftijd en sociale klasse zijn binnen 

deze groep vergelijkbaar met deze bij de valide sporters: oudere personen met een handicap en 

deze met een lagere socio-economische positie sporten minder. Over de deelname van holebi’s aan 

sport zijn geen cijfers bekend. Wel is zeker dat slechts weinig holebi sporters openlijk voor hun 

seksuele oriëntatie uitkomen (De Knop en Elling, 2000).     

 

Bekijken we niet enkel de deelname aan sport maar ook het besturen in de sport, dan blijkt dat dit 

ook in de sportwereld van oudsher een mannenzaak is. Nederlands onderzoek van De Leeuw en 

Van Baarsen (1995) wees uit dat maar liefst driekwart van de functies in sportclubs door mannen 

wordt bekleed. Daarnaast bleek ook dat, naarmate de functie hoger was, het aandeel vrouwen 

kleiner. 
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Hiermee belanden we bij de concepten ‘glazen plafond’ en ‘glazen muren’. Het ‘glazen plafond’ 

verwijst naar een onzichtbare barrière die het doorgroeien van vrouwen (en andere – minderheids -

groepen) naar het topkader in de weg staat. De term ‘glazen muren’ maakt duidelijk dat in bepaalde 

sectoren, op bepaalde afdelingen of in bepaalde functies bijzonder veel mannen of vrouwen werken 

en dat bepaalde beroepen een uitgesproken m/v-label hebben en de andere sekse lijken uit te 

sluiten. We kunnen vermoeden dat deze horizontale (glazen plafond) en vertikale (glazen muren) 

segregatie ook een rol speelt in de overwegend mannelijke sportwereld. 

 

Om dit nader te onderzoeken bevroegen we verschillende segmenten van de Vlaamse sportwereld. 

Zowel de besturen van de sportclubs en sportfederaties, als de gemeentelijke sportdiensten en 

sportraden werden via een e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan onze studie. Via een 

webenquête brachten deze verschillende instanties een aantal gegevens (onder andere de 

genderverhoudingen binnen het bestuur van de organisatie) samen, die wij analyseerden. We 

bespreken de resultaten. 

 

Bekijken we ten eerste de Vlaamse sportfederaties. Zeer opvallend was dat de sportfederaties, nog 

meer dan verwacht, door mannen worden gedomineerd. Zowel in de Raad van Bestuur als in het 

Dagelijks Bestuur is het percentage mannelijke leden erg hoog (afhankelijk van de functie maar liefst 

84 tot 98% mannen). Ook de commissies binnen de sportfederaties zijn hoofdzakelijk samengesteld 

uit mannelijke leden (85% van alle commissies heeft geen of slechts een minderheid vrouwelijke 

leden). Zonder overdrijven kunnen we stellen dat de wereld van de sportfederaties een echte 

mannenwereld is, waarin vrouwen zeer afwezig zijn. Wat leeftijd betreft zien we weinig jongeren (tot 

35 jaar) in de bestuursorganen van sportfederaties (afhankelijk van de functie 2,5% tot 10,6% 

jongeren), en nog minder personen van allochtone origine. Samenvattend en veralgemenend kunnen 

we stellen dat de besturen van de sportfederaties worden gedomineerd door autochtone mannen die 

al wat ouder zijn.  

 

We brachten ook de situatie van de Vlaamse gemeentelijke sportdiensten in kaart. Wat geslacht 

betreft stellen we vast dat naarmate de functie hoger wordt gewaardeerd, er meer mannen te vinden 

zijn. Zo is maar liefst 80% van alle diensthoofden man. Ook sportbeheerder blijkt eerder een functie 

te zijn die door mannen wordt uitgeoefend (62,5%). De sportfunctionarissen zijn naar geslacht vrij 

evenwichtig verdeeld (54% man en 46% vrouw), net zoals de sportpromotoren (50% man en 50% 

vrouw). Naar leeftijd bekeken valt het op dat er erg weinig ‘ouderen’ (55 jaar of ouder) werken op de 

sportdiensten, dit geldt voor alle functies. Een meerderheid van de diensthoofden (meer dan 70%) en 

van de sportbeheerders (65%) bevindt zich in de middenleeftijd. Wat de sportfunctionarissen betreft 

is er eerder een evenwicht tussen jongeren en de middenleeftijd. Bij de sportpromotoren tenslotte 
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hoort wel een groter aandeel bij de jongeren (58%). Naar etniciteit toe stellen we voor elke functie 

vast dat slechts twee (bij de sportpromotoren en bij de sportfunctionarissen), één (bij de 

diensthoofden), of helemaal geen (bij de sportbeheerders) van de gerapporteerde personen van 

allochtone afkomst is: binnen de vier bevraagde functies is er weinig diversiteit. Samengevat kunnen 

we stellen dat er op de sportdiensten weinig ouderen aan het werk zijn, weinig vrouwen een 

leidinggevende functie bekleden, en zeer weinig personen van allochtone afkomst terug te vinden 

zijn.  

 

Het derde onderzoeksluik betrof de Vlaamse sportclubs. De meeste sportclubs hebben uitsluitend of 

hoofdzakelijk mannelijke leden, of geven aan dat er een evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke 

leden is. Een minderheid van de clubs bestaat hoofdzakelijk of uitsluitend uit vrouwelijke sporters. 

Deze bevinding bevestigt de stelling dat vrouwen minder in clubverband sporten. Ook bij de trainers 

en coaches zien we een groot overwicht van mannen. Bekijken we de relatie tussen het geslacht van 

de sporters en de trainers, dan stellen we vast dat de mannelijke sporters in hoofdzaak door 

mannelijke trainers worden opgevolgd. In een kwart van de sportclubs waar een gelijk aandeel 

mannen en vrouwen sporten, blijkt ook een evenwicht te zijn in het geslacht van de coaches. De 

overige clubs (driekwart) met een man-vrouw-evenwicht onder de leden worden hoofdzakelijk 

getraind door mannen. Tenslotte blijkt dat wanneer de vrouwelijke sporters de meerderheid uitmaken 

in de sportclub, er ook een aanzienlijk aandeel vrouwelijke trainers zijn: zo’n 60% van deze clubs 

heeft vooral (47%) of uitsluitend (13%) vrouwelijke coaches. Er is een duidelijke samenhang met de 

sporttak: bepaalde sporten worden meer beoefend door vrouwen –turnen, dansen, fitnessen- en 

tellen ook meer vrouwen onder de trainers. 

 

En tenslotte bevroegen we ook de genderverhoudingen in de Vlaamse gemeentelijke adviesraden 

Sport. In 8,2% van de Vlaamse sportraden zetelt geen enkele vrouw, in 36,5% van de Vlaamse 

sportraden maken zij minder dan éénderde van de leden uit. Opvallend is dat 43,9% precies 

éénderde vrouwen onder de zetelende leden heeft. De samenstellers van deze laatste raden hebben 

waarschijnlijk expliciet rekening gehouden met het Gemeentedecreet over de man-vrouwverhouding 

in adviesraden en overlegstructuren. Ook de overkoepelende Vlaamse Sportraad werd volgens dit 

principe samengesteld. Naar leeftijd bekeken stellen we in één op vijf Vlaamse sportraden een 

duidelijke dominantie van 54-plussers vast. Anderzijds zijn er ook heel wat gemeenten waar helemaal 

geen ouderen plaats hebben in de sportraad (9,3%) of waar zij minder dan een kwart uitmaken van 

de zetelende leden (24%). Jongeren ontbreken in maar liefst 30% van de Vlaamse sportraden. In nog 

eens 60% van de sportraden zetelt minder dan een kwart jongeren. Naar etnische achtergrond 

stellen we vast dat er zeer weinig gemeenten zijn waar een persoon van allochtone origine een stem 

heeft in de sportraad. 
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Op basis van bovenstaande resultaten kunnen we stellen dat de besturen in de Vlaamse sportwereld 

erg mannelijk samengesteld zijn: het bestaan van een glazen plafond in de sportsector lijkt op basis 

van deze gegevens bevestigd te kunnen worden. 

 

Hoe kunnen we deze onevenwichtige samenstelling van bestuursorganen in de sportwereld 

verklaren? We peilden in de webenquête bij de sportdiensten en de sportfederaties naar mogelijke 

verklaringen voor een glazen plafond in de sportwereld.  

 

Ten eerste peilden we naar verklaringen op het micro-niveau, dit wil zeggen op het niveau van het 

individu zelf. Welke factoren dragen ertoe bij dat vrouwen of mannen een bestuursfunctie weigeren? 

Onze respondenten gaven aan dat er heel wat factoren zijn die zowel voor mannen als voor vrouwen 

belemmerend werken: het gaat dan bijvoorbeeld om het feit dat een bestuursfunctie te veel stress 

met zich meebrengt, dat er een te hoge werkdruk is, of dat men dan minder vrije tijd heeft. Slechts 

één factor heeft volgens de respondenten een veel grotere impact op vrouwen dan op mannen: de 

factor combinatie gezin - arbeid. Volgens onze respondenten vormt ‘het minder tijd hebben voor 

zorgtaken thuis’ voor vrouwen – en niet voor mannen - een belemmering, een oorzaak om niet in een 

bestuur te stappen. De klassieke rolpatronen, de traditionele opvattingen over de verdeling van de 

taken tussen mannen en vrouwen, spelen vrouwen blijkbaar nog steeds parten. 

 

Ook in de open vraag naar redenen die voor mannen en voor vrouwen kunnen meespelen wanneer 

ze een bestuursfunctie weigeren, komt de problematiek van de combinatie ‘arbeid - gezin’ (voor 

vrouwen) en de combinatie ‘voltijdse job – vrijwilligerswerk’ (voor mannen) naar voor. Voor mannen 

blijkt de moeilijke en drukke combinatie van een voltijdse job met de vele vergaderingen die een 

bestuursfunctie met zich meebrengt, een reden te zijn om een bestuursfunctie te weigeren. Het 

moeilijke evenwicht tussen kinderen of een gezinsleven enerzijds en een job en vrijwilligerswerk 

anderzijds blijkt voor mannen niet aan de orde te zijn, hierover vinden we althans niets terug in de 

antwoorden van onze respondenten.  

 

Daarnaast geven de respondenten ook aan dat het vrijwilligerswerk een te lage status heeft, niet 

meer wordt gewaardeerd, waardoor mannen zich minder geroepen voelen in een bestuur te stappen 

en op vrijwillige basis verantwoordelijkheden op te nemen.  

 

Vervolgens zochten we ook naar verklaringen die spelen op het meso-niveau, het niveau van de 

organisatie. Wanneer men zich helemaal niet in een organisatiecultuur kan terugvinden, zal men niet 

snel geneigd zijn hier een bestuursfunctie op te nemen. We peilden in de vragenlijst naar de cultuur 
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binnen de sportfederaties en de sportdiensten. Ondanks het feit dat de sportwereld erg mannelijk is, 

en sportfederaties zelfs echte mannenbastions lijken te zijn, is de cultuur binnen sportdiensten en 

sportfederaties eerder feminien of vrouwelijk te noemen. Vrouwelijke waarden zoals ‘participatie’ en 

‘collegialiteit’ scoren hoog, mannelijke waarden zoals ‘competiviteit’, ‘beloning’ of ‘hiërarchie’ blijken 

veel minder belangrijk bevonden te worden. De organisatiecultuur kan volgens onze gegevens dus 

geen hinderpaal vormen voor vrouwen om een actieve rol op te nemen binnen de sportfederaties of 

sportdiensten. 

 

Zou het kunnen dat de cultuur in de top van de organisatie afwijkt van deze in de andere 

organisatieniveaus? We bekeken de gewenste leiderschapsstijl. Deze bleek binnen de sportdiensten 

eerder (maar niet uitsluitend) masculien te zijn: de top vier van vaakst genoemde eigenschappen die 

belangrijk zijn voor een diensthoofd, bestaat uit drie typisch mannelijke en één typisch vrouwelijke 

eigenschap. Bij de werving en selectie van leidersfiguren zal men dus mogelijk eerder op zoek gaan 

naar ‘mannelijke’ profielen, men zal een persoon verkiezen die deze (overwegend masculiene) 

waarden in zich heeft. 

 

Tenslotte peilden we ook naar verklaringen die zich situeren op het macro-niveau, het niveau van de 

overheid. De overheid kan, door middel van acties, trachten de gendergelijkheid te bevorderen en de 

diversiteit in besturen te stimuleren. De meningen van de respondenten uit de sportfederaties over 

zulke overheidsacties zijn zeer uiteenlopend. We registreerden zowel positieve als negatieve reacties 

met betrekking tot een beleid dat de gendergelijkheid stimuleert. Over het invoeren of opleggen van 

verplichte quota’s was het merendeel echter (zeer) negatief. De (reële?) angst om niet volgende 

vrijwilligers te vinden voor de besturen speelt hierbij vaak een rol. Bovendien wordt er ook verwezen 

naar de aard van de organisatie, sommige sporten zijn ‘echte mannensporten’: bij het eventuele 

opleggen van quota moet men hiermee, aldus de sportfederaties, zeker rekening houden. 

 

Aan de sportdiensten vroegen we in welke mate zij specifieke aandacht hebben - via hun 

gemeentelijke sportbeleidsplannen - voor een aantal doelgroepen. Uit de verzamelde data blijkt dat 

er zeer veel aandacht wordt besteed aan doelgroepen op basis van leeftijd: zowel de jongeren als de 

ouderen worden door het sportbeleidsplan ondersteund. Deze ondersteuning kan op zeer diverse 

wijzen worden geconcretiseerd: gaande van verlaagde tarieven voor senioren aan het gemeentelijk 

zwembad, tot een bijkomende subsidiëring voor sportclubs die een jongerenafdeling inrichten. Wat 

de doelgroep vrouwen betreft, éénderde van de sportdiensten heeft hiervoor geen of weinig 

aandacht, éénderde heeft matige aandacht en nog eens éénderde heeft veel aandacht voor deze 

doelgroep. Tenslotte geven de meeste sportdiensten aan in hun beleidsplannen helemaal geen of 

zeer weinig aandacht te hebben voor holebi’s (87,7% van de sportdiensten) en voor allochtonen 
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(77,4% van de sportdiensten). Veel gehoorde verklaringen voor deze leemtes in de beleidsplannen 

zijn ‘er is geen vraag naar’ (in het geval van de doelgroep holebi’s) of ‘er is in onze gemeente geen, 

of een te kleine, allochtone gemeenschap’ (in het geval van de doelgroep allochtonen). 

 

Samenvattend concluderen we dat de sportwereld vooralsnog in zijn besturen weinig divers is. Zowel 

sportraden, sportclubs als sportfederaties worden sterk door (autochtone, iets oudere) mannen 

gedomineerd. Op de sportdiensten vinden we wel heel wat vrouwen terug, maar niet in de functie van 

diensthoofd. Personen van allochtone origine zijn zo goed als afwezig in de vier besproken 

segmenten van het sportleven. En ook voor jongeren is er weinig plaats binnen de besturen van 

sportfederaties en binnen de sportraden. 
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10. Aanbevelingen  

 

Dit onderzoek wil een aanzet geven om na te denken over gelijke kansen binnen bestuurs- en 

adviesorganen in de sportwereld. Hoewel het onderzoek slechts een eerste verkenning van het 

terrein betreft, wensen we het rapport af te sluiten met een aantal aanbevelingen. We formuleren 

achtereenvolgens enkele mogelijke pistes om gevolg te geven aan de conclusies van dit 

onderzoeksproject voor de onderzoekswereld, voor het sportieve middenveld en voor het 

overheidsbeleid. 

 

 

10.1. Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

Hoewel dit rapport heel wat antwoorden geeft over de genderverdeling in bestuursorganen in de 

verschillende geledingen van de sportwereld, roepen deze gegevens evenveel nieuwe vragen op die 

enkel met bijkomend onderzoek beantwoord kunnen worden. 

 

Ten eerste zijn er de mechanismen achter de onevenredige deelname van vrouwen aan besturen. 

Waarom nemen vrouwen geen of zo zelden bestuursfuncties op? Hoewel we in dit rapport een 

aanzet tot mogelijke redenen formuleerden (bijvoorbeeld combinatie gezin-arbeid) geven de 

resultaten geen doorslaggevend antwoord. Er zullen immers heel veel factoren een invloed 

uitoefenen. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, zijn ook voor- en nametingen van 

beleidsmaatregelen of campagnes nodig, alsook een goed zicht op de motivaties die vrouwen drijven 

om niet of juist wel deel te nemen in besturen.  

 

Bovendien zou bijkomend onderzoek ook vanuit een breder perspectief uitgevoerd kunnen worden: 

uit tijdsbudgetonderzoek blijkt immers dat vrouwen zich minder engageren in de formele participatie 

(aan besturen en raden) maar des te meer in de informele participatie (het onderhouden van de 

informele contacten). Bekeken in dat licht kunnen we ons de vraag stellen of het wenselijk is dat er 

iets in die informele participatie verandert? Ook daar zijn de mechanismen die vrouwen aanzetten tot 

informele of formele participatie en de gevolgen ervan belangrijk om meer in detail te bestuderen. In 

de rand hiervan is het belangrijk om ook de ‘vergadercultuur’ aan te stippen in het functioneren van 

vrouwen binnen een bestuursorgaan. Hoe ziet deze vergadercultuur er uit, is het wenselijk dat deze 
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wordt aangepast, en hoe kan dit gebeuren? Bijkomende gegevens over de (verschillende) vergader- 

of bestuursculturen binnen de sportwereld kunnen hier een antwoord formuleren. 

 

Een derde punt betreft niet enkel de instroom, maar ook de doorstroom naar hogere of andere 

functies binnen de besturen. We stellen vast dat er in de verschillende organen meer vrouwen 

zetelen bij de ‘gewone’ bestuursleden, maar niet bij de topfuncties in de besturen. Kunnen of willen zij 

niet doorstromen? En hoe zit het met de uitstroom? Via verschillende kanalen, o.a. de gemeentelijke 

sportdiensten, vernamen we dat vrouwen ‘het na een half jaar of een jaar opgeven (in de sportraad)’. 

Waar ligt hier de oorzaak en hoe kan dit worden omgebogen? Ook met betrekking tot deze vragen 

kan bijkomend onderzoek duidelijkheid scheppen.   

 

In functie van de vooropgezette planning en middelen was het in dit onderzoek niet mogelijk om de 

verschillende sporttakken diepgaand te analyseren. Hoe groot de verschillen zijn in 

organisatiecultuur, in samenstelling van besturen, … tussen de eerder vrouwelijke sporttakken en de 

eerder mannelijke sporttakken, blijft dan ook een open vraag.  Het lijkt ons interessant de analyse 

voor bepaalde sporttakken op een meer gedetailleerde analyse uit te werken (een extreem 

mannelijke en een extreem vrouwelijke sport bijvoorbeeld, of een omvangrijke en erg populaire 

sporttak en een sporttak met minder leden) en om op basis daarvan bepaalde vergelijkingen te 

maken. 

 

Een vijfde piste van bijkomend en verdiepend onderzoek is het verzamelen van ‘good practices’. Op 

verschillende vragen die we reeds opwierpen, kan een antwoord geboden worden door in detail op 

enkele cases in te zoomen: waar lukt de participatie zeer sterk en waar mislukt deze? Door beide 

uitersten te vergelijken, kan men succesfactoren of drempels beter identificeren. Deze ‘goede 

voorbeelden’ kunnen bovendien zowel uit binnen- als buitenland komen, uit de sportsector of uit 

andere sectoren. 

 

Tenslotte raden we ten zeerste aan om via de ‘Delphi-methode’ de resultaten terug te koppelen naar 

het sportieve veld (koepelorganisaties en andere spelers) om op deze manier beleidsaanbevelingen 

te verzamelen die gedragen worden door het veld. Door enerzijds de belangrijke spelers op het 

sportieve veld (de koepelorganisaties) en anderzijds een selectie van personen uit de ‘gewone’ clubs, 

raden, diensten samen te brengen, te ‘confronteren’ met de onderzoeksresultaten, en te peilen naar 

hun visie hierover, wordt het mogelijk om de draagwijdte van verschillende beleidsmaatregelen in te 

schatten. Inzicht op de mate waarin beleidsmaatregelen ook worden gedragen door het veld is 

essentieel voor het welslagen van het beleid. 
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Kort samengevat stellen we inzake verder onderzoek het volgende voor: 

 

� Onderzoek naar achterliggende mechanismen voor een onevenredige deelname 

� Onderzoek naar de wenselijkheid van formele participatie door vrouwen en mannen 

� Onderzoek naar vergaderculturen binnen de sportwereld 

� Onderzoek naar instroom-doorstroom-uitstroom 

� Onderzoek gericht op de sportclubs – eventueel per sporttak 

� Verzamelen van ‘good practices’ en falende cases om sterkere vergelijkingen mogelijk te 

maken 

� Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten naar het sportieve veld en peilen naar visies 

op verschillende beleidsopties 

 

 

 

10.2. Aanbevelingen voor de sportwereld 

 

Voor organisaties is het vaak moeilijk om ‘de juiste man/vrouw op de juiste plaats’ te treffen. 

Verschillende respondenten gaven aan dat het niet voor de hand ligt om geschikte kandidaten te 

vinden voor besturen of raden die door vrijwilligers draaiende worden gehouden. Daarom pleiten we 

ervoor ook actief te rekruteren binnen bepaalde ‘minderheidsgroepen’, groepen die 

ondervertegenwoordigd zijn binnen het bestuurs- of adviesorgaan. We veronderstellen dat er onder 

de allochtonen, jongeren en vrouwen nog heel wat potentieel is dat tot hiertoe ‘onaangeboord’ werd.  

 

Daarnaast is het nodig om ook buiten de ‘reguliere structuren’ kandidaten te werven. Wanneer de 

sportraad bijvoorbeeld enkel kan worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende 

sportclubs die in de gemeente actief zijn, dan beperkt men de kring van potentiële raadsleden wel 

heel erg. Wanneer men verder gaat rekruteren, bijvoorbeeld bij iedereen die geïnteresseerd is in 

sport, dan bereikt men een groter publiek, maar ook een meer divers publiek, met meer verschillende 

visies ook, wat het bestuur en het beleid enkel ten goede kan komen.  

 

De vereisten die men stelt aan de bestuursleden moeten misschien ook eens tegen het licht 

gehouden worden. Natuurlijk moeten bestuurders bekwaam zijn in het specifieke domein van de 

sport, maar dit kan op erg verschillende manieren (bijvoorbeeld erg betrokken zijn bij de sportclub 
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waar je kinderen sporten). Zijn de gestelde vereisten ook werkelijk nodig of worden onnodige 

bijkomende voorwaarden gesteld? 

 

Daarnaast moeten de nieuwe bestuursleden, raadsleden, … zich ook voldoende ondersteund weten 

in hun nieuwe functie. Vooral de eerste maanden zijn een inloopperiode, waarin men de nieuwe 

kandidaten kan ‘inwijden’ in de werking en de cultuur van het bestuurs- of adviesorgaan. Om te 

voorkomen dat nieuwelingen het ‘opgeven’ na een korte periode, is begeleiding en ondersteuning erg 

belangrijk. 

 

Tenslotte moet het zetelen in raden en besturen, wat toch nog steeds vrijwilligerswerk is, ook 

aantrekkelijk blijven voor de vrijwilliger in kwestie. De organisatie kan erop toezien dat de 

voorwaarden waaronder men vrijwilligerswerk uitoefent, zo ondersteunend en positief mogelijk zijn. 

 

Samengevat kunnen de organisaties binnen de sportwereld 

� Actief rekruteren binnen minderheidsgroepen 

� Ook buiten de reguliere structuren kandidaten werven 

� Het nut van de gestelde voorwaarden aan bepaalde functies herbekijken 

� Beginners ondersteunen 

� Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken 

 
 
 

10.3. Aanbevelingen voor de overheid 

 

Bepaalde gemeenten, sportclubs, sportraden, … zijn zeer inventief in het opzetten naar strategieën 

om voldoende diversiteit binnen de besturen te verkrijgen. Toon de ‘good practices’ aan andere 

besturen, aan andere gemeenten, … zodat deze hier inspiratie uit kunnen putten. 

 

Sensibilisering is belangrijk. Via campagnes kan men het bewustzijn binnen de besturen enerzijds en 

bij de potentiële bestuurder vergroten. Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid juicht toe dat de Vlaamse 

overheid via de campagne ‘Iedereen kan zetelen!’ (zie http://www.iedereenkanzetelen.be/) de 

aandacht trekt op de wenselijkheid van diversiteit binnen allerlei adviesraden. 

 

Over het gebruik van verplichte quota is al heel wat inkt gevloeid. Via het Gemeentedecreet werden 

deze ook voor gemeentelijke adviesraden ingevoerd. Hoewel niet alle gemeenten zich naar dit 
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decreet schikken, stellen we wel vast dat door het invoeren van de quota het bewustzijn rond 

‘gendergelijkheid’ groeit: dit is een eerste noodzakelijke stap in een –vaak lang- proces. Maar zoals 

gezegd is het voor gemeenten vaak niet eenvoudig om aan de quota te voldoen. Daarom kan 

gedacht worden aan het intensief opvolgen en begeleiden van gemeenten waar de participatie van 

vrouwen minder vlot verloopt.  

 

Vermits de meest voorkomende belemmerende factor voor het niet-opnemen van engagementen 

binnen adviesraden of besturen bij vrouwen het combineren van gezin en arbeid is, ligt het voor de 

hand dat alle initiatieven inzake deze materie ook het evenwicht in de besturen ten goede kan 

komen. Dit is evenwel een aanbeveling die het bevoegdheidsdomein van vele ministers uit de 

Vlaamse regering raakt. Interdepartementeel overleg over het plaatsen van het vrijwilligerswerk in 

een breder werk-levenverhaal is hier dan ook aan de orde.  

 

Aansluitend bij de vorige paragraaf kan ook de sportclub in een breder perspectief bekeken worden. 

Een ‘brede’ sportclub voorziet in een aanbod voor verschillende doelgroepen, vormt een 

conglomeraat van verschillende sporten waar zowel kinderen als senioren, mannen als vrouwen, 

tegelijkertijd en eventueel tesamen kunnen komen sporten. Ouders die de kinderen niet enkel 

wegbrengen naar de sportclub, om dan te wachten en ze terug op te halen, maar ondertussen zelf 

ook een sport kunnen beoefenen. 

 

Verder kunnen ook initiatieven genomen worden om het vrijwilligerswerk meer aantrekkelijk te 

maken. Het benadrukken van de voordelen van het vrijwilligerswerk via campagnes kan een 

mogelijke eerste stap zijn. Het aansporen van organisaties via allerhande subsidiekanalen om hun 

leden toe te leiden naar adviesorganen kan een tweede meer verdergaande stap betekenen.  

 

Naast de ondersteuning van gemeenten, kan de Vlaamse overheid ook ondersteunend werken naar 

de organisaties toe. Dat kan bijvoorbeeld door het inrichten van vormingen met betrekking tot 

vergader- of organisatiecultuur. Op die manier wordt ook binnen de organisaties stilgestaan bij de 

eigen cultuur en mechanismen tot werving èn uitsluiting van mogelijke kandidaten. 

 

Samengevat kan de overheid 

 

� ‘good practices’ tonen 

� sensibiliseren, campagnes opzetten 

� quota invoeren 

� jonge gezinnen ondersteunen 
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� aantrekkelijk maken van vrijwilligerswerk 

� vormingen organiseren rond (vergader-)culturen 

 
 

10.4. Andere aanbevelingen 

 

Er zijn heel wat instanties die werken rond de thematiek van evenredige vertegenwoordiging, gender 

en diversiteit. In dit punt verwijzen we naar de aanbevelingen vanuit de Raad voor de Gelijke Kansen 

voor Mannen en Vrouwen en deze vanuit het Minderhedenforum. Tenslotte stippen we ook het 

document met ‘tips en praktijkvoorbeelden’ van het Provinciaal Integratiecentrum Vlaams-Brabant 

aan.  

 

10.4.1 Aanbevelingen vanuit de Raad voor de Gelijke Kansen voor Mannen en 

Vrouwen 

 

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen formuleerde reeds op 21 maart 1997 een 

advies betreffende ‘vrouw en sport’. We vatten kort samen welke aanbevelingen geformuleerd 

worden met betrekking tot vrouwen in leidinggevende functies. 

 

� De aanwezigheid van vrouwen in de comités (o.a. BOIC) dient verhoogd te worden 

� Het aantal vrouwelijke coaches en scheidsrechters dat wordt aangesteld moet op alle 

niveaus evenredig zijn met het aantal vrouwelijke sporters 

� De bevordering van gelijke kansen moet worden beschouwd als een criterium voor 

overheidssubsidies of lokale subsidies. 

� Men zou het voorbeeld van Finland kunnen volgen en een prijs uitreiken voor uitzonderlijke 

verdiensten ter bevordering van de gelijke kansen in de sport. 

� Vrouwen die tijdelijk afhaken omwille van familiale aangelegenheden zouden verder alle 

informatie moeten krijgen en eenvoudige opdrachten, zodat zij probleemloos kunnen 

terugkeren. 

� Jaarlijks moet een evaluatie gemaakt worden over het aantal vrouwen in leidinggevende 

functies in de sport. 

 

Verder zouden bonden en clubs positieve acties moeten ondernemen om vrouwen te interesseren 

voor hun sport en om een damesploeg op te richten. Ook inzake topsport, bedrijfssport, 
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seniorensport, media, de krijgsmacht, de politiediensten en sport in het onderwijs werden 

aanbevelingen geformuleerd. Tenslotte moeten volgens de Raad van de Gelijke Kansen voor 

Mannen en Vrouwen ook informatie- en sensibiliseringscampagnes komen om de ouders te 

overtuigen dat sport even belangrijks is voor meisjes als voor jongens. 

 

10.4.2 Aanbevelingen vanuit het Minderhedenforum 

 

Het minderhedenforum organiseerde in het kader van het project ‘empowerment’ in 2007 vormingen 

die vertegenwoordigers van zelforganisaties en individuen wapenen om hun mannetje te staan in de 

overlegorganen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel (met thema’s welzijn en gezondheid, 

cultuur en onderwijs).  

 

 

10.4.3 Tips vanuit het Provinciaal Integratiecentrum Vlaams-Brabant 

 

We zijn er sterk van overtuigd dat de beste, meest haalbare en meest realistische voorstellen tot 

meer diversiteit in het werkveld zelf ontstaan. Vandaar dat we binnen dit rapport ook specifieke 

aandacht besteden aan een document dat werd opgesteld door het Provinciaal Integratiecentrum 

Vlaams-Brabant. Helaas ontbreekt het ons aan tijd en middelen om ook binnen het kader van dit 

project de middenveldorganisaties te bevragen naar ‘good practices’ (zie ook de 

onderzoeksaanbevelingen). Via een beknopte samenvatting van de ‘tips en praktijkvoorbeelden’ 

vanuit het Provinciaal Integratiecentrum Vlaams-Brabant trachten we dit gebrek voor een deel te 

compenseren. Voor de adviesraden jeugd, cultuur en sport formuleerden zij volgende aanbevelingen. 

 

� Ondersteun nieuwe leden 

� Ga gericht en actief op zoek naar nieuwe leden 

� Zorg dat vergaderingen aanspreken 

� Kom creatief uit de hoek 

� Staar je niet blind op regels en reglementen, statuten, subsidiereglementen 

� Vereenzelvig niemand met een bepaalde groep 

� Formuleer in een paar zinnen waar je adviesraad mee bezig is waarom het zinvol is aan te 

sluiten 

� Leg geen overdreven druk op je vrijwilligers 
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� Investeer wat tijd, energie, budget om ervoor te zorgen dat iedereen een gelijke basiskennis 

heeft 

� Vermijd fysieke en mentale drempels 
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Bijlage 1   

 

Overzicht van de sportfederaties die meewerkten aan ons onderzoek. 

 

Dansliga Sportfederatie vzw 

De FitnessOrganisatie vzw 

Federatie Disco, Show en Freestyle vzw 

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw 

Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga - vzw 

Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond - Nederlandstalige afdeling vzw 

Koninklijke Vlaamse Voetbalbond vzw 

Landelijke Rijverenigingen vzw 

Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw 

Natuurvrienden Sportfederatie vzw 

Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport vzw 

OKRA-SPORT, trefpunt 55+ vzw 

Petanque Federatie Vlaanderen vzw 

PSYLOS vzw 

S-Sport Federatie vzw 

Sporcrea vzw 

Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea vzw 

Vlaamse Aikido Vereniging vzw 

Vlaamse Atletiekliga vzw 

Vlaamse Badmintonliga vzw 

Vlaamse Basketballiga vzw 

Vlaamse Bergsport- en Speleologiefederatie vzw 
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Vlaamse Federatie voor Hondensport vzw 

Vlaamse Handbal Vereniging vzw 

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw 

Vlaamse Karate Federatie vzw 

Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw 

Vlaamse Liga Paardensport vzw 

Vlaamse Reddings Centrale vzw 

Vlaamse Rollerbond vzw 

Vlaamse Schermbond vzw 

Vlaamse Ski en Snowboard Federatie vzw 

Vlaamse Squashfederatie vzw 

Vlaamse Taekwondo Bond vzw 

Vlaamse Tafeltennisliga vzw 

Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga vzw 

Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden vzw 

Vlaamse Vereniging voor Golf vzw 

Vlaamse Wandelfederatie vzw 

Vlaamse Wielrijdersbond vzw 

Vlaamse Wushu Federatie vzw 

Vlaamse Yachting Federatie vzw 

Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw 

Vlaamse Zwemfederatie vzw 

Waterski Vlaanderen vzw 
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Bijlage 2 

 

Overzicht van de gemeentelijke sportdiensten die meewerkten aan ons onderzoek. 

 

Aarschot  

Aartselaar 

Affligem 

Alken 

Alvergem 

Antwerpen 

Anzegem 

Assenede 

Beernem 

Beerse 

Begijnendijk 

Beringen 

Berlare 

Beveren 

Bierbeek 

Bilzen 

Blankenberge 

Bocholt 

Boom 

Boortmeerbeek 

Bornem 

Borsbeek 

Brakel 

Brasschaat 

Brecht 

Bredene 

Damme  

De Pinte 

Denderleeuw 

Diepenbeek 
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Diksmuide 

Dilsen-Stokkem 

Duffel 

Eeklo 

Essen 

Evergem 

Galmaarden 

Geetbets 

Genk 

Gistel 

Glabbeek 

Gooik 

Grimbergen 

Haacht 

Haaltert 

Halen 

Halle 

Hamme 

Harelbeke 

Hasselt 

Hechtel-Eksel 

Heers 

Herent 

Herentals 

Herenthout 

Herne 

Heusden-Zolder 

Hoegaarden 

Hoeselt 

Hooglede 

Horebeke 

Houthalen-Helchteren 

Houthulst 

Hove 

Huldenberg 

Ieper 
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Ingelmunster 

Izegem 

Jabbeke 

Kampenhout 

Kapellen 

Kaprijke 

Keerbergen 

Kinrooi 

Knesselare 

Knokke-Heist 

Koekelare 

Kortemark 

Kortenaken 

Kortenberg 

Kortessem 

Kortrijk 

Kuurne 

Laakdal 

Langemark-Poelkapelle 

Lebbeke 

Lede  

Ledegem 

Leopoldsburg 

Leuven 

Liedekerke 

Lier 

Lille 

Lochristi 

Lommel 

Lo-Reninge 

Lubbeek 

Maarkedal 

Maaseik 

Malle 

Mechelen 

Meerhout 
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Meeuwen-Gruitrode 

Meise 

Melle 

Merelbeke 

Meulebeke 

Middelkerke 

Mol 

Nazareth 

Nieuwerkerken 

Nieuwpoort 

Nijlen 

Olen 

Oostende 

Oostkamp 

Oostrozebeke 

Opglabbeek 

Oudenaarde 

Overijse 

Overpelt 

Puurs 

Ranst 

Riemst 

Rijkevorsel 

Ronse  

Roosdaal  

Ruiselede 

Schelle 

Schilde 

Schoten 

Sint-Katelijne-Waver 

Sint-Truiden 

Sint-Martens-Latem 

Sint-Niklaas 

Stabroek 

Staden 

Stekene 
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Temse 

Tervuren 

Tienen 

Tongeren 

Torhout 

Tremelo 

Turnhout 

Voeren 

Vorselaar 

Waarschoot 

Waregem 

Wervik 

Wevelgem 

Wichelen 

Wielsbeke 

Wijnegem 

Wingene 

Wommelgem 

Wuustwezel 

Zedelgem 

Zemst 

Zingem 

Zoersel 

Zonhoven 

Zottegem 

Zoutleeuw 

Zuienkerke 

Zulte 

Zwevegem 

Zwijndrecht 
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Bijlage 3 

 

Overzicht van de sportclubs die meewerkten aan deze studie. 

 

't KLAVERKEN BUGGENHOUT 

Knights Of The Holy Hearts 

Derby Schutters 

Verenigde Schutters Zilverberg 

Turnhoutse Schuttersclub vzw 

SATORI KWAI MORTSEL 

JC IPPON ZWIJNDRECHT 

Koninklijk Gild Vrijschutters - Geweer, Pistool, Oostende v.z.w. 

11DE GENIEBATALJON 

Karabijnschutters Ten Berg 

Sakal Genk 

Anderlechtse Sportschutterskring 

JC KODOKAN MERCHTEM 

Shooting Club Boom vzw. 

JC GULLEGEM 

JC KWAI MOORSELE 

JUDOSCHOOL SEN NO SEN 

JC ARDOOIE 

JC KODOKAN WINGENE 

J.C OBI STEENBRUGGE 

Bayard Shooting Club 

Knights Of The Holy Hearts 

JC IPPON BUGGENHOUT 

The Free Marksman 

Sint-Gertrudis 

Sint-Michiel v.z.w. 

Schietstand ’t Mikpunt 

De Roos 

GHENT BC 

JC DIAMANT LUTSELUS 

AC 

AD DELHAIZE 
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AEGIRS 

AIM – GENT 

ALBATROS 

ALCATELL BELL 

All Car Promotions vzw 

ALLEMAN vzw 

Allgro Houtem 

Amaryllis-Noord 

Amateurs BC 

AMC GENK 

AMERICAN FIT & HEALTH WELLNESS CENTER 

AMIGOS 

AMPERSAND 

ANKER DEUREN ZUID DVC 

ANTIGOON 

Antwerp Players 

Antwerpse Trialton & Duatlon Club 

Apollo 

APOLLOON KORTRIJK VZW 

Appels KC vzw 

ARCADIA 

Ardoy Dog’s Ardooie 

Argentum vzw 

ARTEMIS – SCHOTEN vzw 

Arteveld Hogeschool 

As C.L.A.P. 

ASOC Korfbal Club 

Aspen Ski Team vzw 

Autostal Atlantic vzw 

Autostal Hemicuda vzw 

Avalympics Limburg 

AVANTI LISSEWEGE 

AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER 

AZK 

AZL 

AZS 

BBC Meetjesland Kaprijke 

BABOX 

BACSS BC 
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BADMINTONCLUB AMATEURS 

BARET BC 

Basket Stabroek 

BBC Brother Ninove 

BBC Concordia Brugge 

BBC Dames Ieper 

BBC De Panne 

BBC de West-Hoek Zwevezele 

BBC Deinze 

BBC Falco Gent 

BBC Gullegem 

BBC Kangoeroes Willebroek 

BBC Keerbergen 

BBC Koksijde 

BBC Lier 

BBC Lint 

BBC Melle Vogelhoek Evergreen 

BBC Poperinge 

BBC Putte 

BBC Zedelgem 

BC Black Boys Erpe-Mere 

BC De Dijlevallei vzw 

BC Halle 

BC Ibs Knokke Heist 

BC Lede 

BC Leynimmo Damme 

BEBOPS 

Beerse Dansclub vzw 

Belgian Racing Automobile Vintage Organisation vzw 

BELGISCHE TREKPAARDMENNER  

BENNY SPORT ASSENEDE 

BERKVEN 

BERLAAR BC 

Beverlo BBC 

BIKE EVENTS TERVUREN 

Black Sheep Diepenbeek 

BLAF 

BLANCO JOGGING VERENIGING BEERNEM  

BLANKENBERGE (ZENDOKAN --) 
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BLAUWPUTBIKERS KESSEL-LO 

BLEUKHOEVE (DE) R.C.  

BLEUKHOEVE (DE) R.C.  

BLUE DOLPHIN CYCLING TEAM 

BMW MOTOR CLUB VLAANDEREN SECRETARIAAT G 

BORNEM (SHOTOKAN KARATE-DO --) 

BOSDAM 

BRECHTSE YACHTCLUB 

BREEBAD BC 

BRIGANDS INGELMUNSTER 

BRUGSE BC 

BRUSSELS INTERNATIONAL BC 

BUDDYBIKERS SLEIDINGE 

Budokwai Ruisbroek 

BWSC 

BYK 

C.S.C. LIERDE 

CAFE DE KARPER 

CAFETARIA GREMBERGEN 

CARLTONS BC 

Catbavrienden K.C. v.z.w. 

CENTER COURT SPORTCENTER 

CHRISTEL STUER DE SINGELHOEVE  

CLUB AZZURRI 

Coast Triathlon Team 

COMPUTERS INC. 

CONCORDIA PEER 

Cosmo Genk BBC  

Cosmo vzw 

Costa Zela 

Cristal Alken BBC 

Cruybeecks Hof 

CYCLO CLUB KESSEL-LO 

CYCLO PEELMAN 

D&W KOEKELARE 

D.B.B.C.Leopoldsburg 

DAALHOF R.C.  

Daeryon 

DALTONS 
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Dames BBC Zolder 

DANS JE FIT AALST 

DDAT 

DE REIZENDE ZON 

De Bergpallieters vzw 

DE BEVER-OMNITERM REN. RUYSS 

DE BLAARMEERSEN SC 

De Blaffers Wijtschate 

de Bond voor Lichamelijke Opvoeding 

DE BUS - DE LANTAARN 

DE FLANDRIENS 

DE HERDERIN LEUVEN 

De Hulster 

DE KAMELEONS 

De Kemels 

DE KLEITRAPPERS 

DE KLINKERCLUB 

DE KROMME PIJL 

de Landelijke Rijverenigingen 

De Leeuwkes 

De Meyer – Beyaert 

DE NIEUWE KOEIEN 

DE NIEUWE VRIENDEN GEVANGENIS IEPER 

DE NOORDERKEMPEN HOOGSTRATEN 

DE NOORDERVRIENDEN MINDERHOUT 

DE PAJOTTEN HEKELGEM 

DE PAPEGAAI BIKE TEAM 

DE PLUIM 

DE POOLSTAPPERS LONDERZEEL-CENTRUM 

DE REMBOKKEN 

De Salto's 

DE SPARTASTAPPERS ARDOOIE 

De Sprong 

DE STROBOEREN V.Z.W. 

De Strombeekse Scherpschutters 

DE TEMPELIERS 

DE TOEKOMST 

De verdedigingshond Kortrijk 

De Vlaamse Ardennen 
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de Vlaamse Bergsport en Speologie Federatie 

De Vliering 

DE VOSKES BC 

DE WACKO 'S 

DE WALLABIES BRAKEL 

DE WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT 

DE ZEVENDONKSE RAKKERS 

De Zon Wersbeek 

DE ZWALUWEN 

DEATHROW  Sint-Truiden 

DEINZE BC 

DEL BEKOS 

Demesmacre Leuven 

DEN DIJK 

DENDERTENNIS 

DERBYCLUB  

Diepenbeek Victory vzw 

Diest 

DIESTERS WIEL 

DIVING LOMMEL vzw 

DIVING ZAVENTEM VZW 

DLT OOSTMALLE 

DMVC DOGGY WALMAR ZEDELGEM 

Don Bosco Molenstede 

DONK 

Driekant Triatlon Team Lovendegem 

DROPSHOT BC 

DTV Oudegem 

Duatlon & Triatlon Team Asse 

Duinbergse Bv 

Duisburg Military Golf Club 

DUIVELSHOEK 

DVC 84 

DYNAMIC LEDE 

Dynamo Bertem 

EDS VC 

EEKSKEN 

EENDRACHT BETEKOM 

EETCAFE DE WACHTZAAL ASTENE 
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Eigen Woonst 

Ekerse KC vzw 

EL TORRO 

ELDRA VZW 

Eligio BBC Deurne 

ENDURANCETEAM ELITE VZW 

EPO’s WESTMALLE 

EQUI LIBRE 

Estetika 

ESV AALST 

EURO EQUITATION TEAM 

EVERGEM (KOERO OBI ---) 

EVILOBOYS 

Excelsior Eppegem 

EZG 

FABOFIT Blankenberge 

FC 't Kruiske 

FC ESPERADORA 

FC Sfeerbergen 

FC Valvecke 

FC Vilv Heverlee 

FEESTCOMITEIT KROMMENHAAK 

FEESTKOMITEE - OVERSLAG WACHTEBEKE 

Feniks 

FIETSCLUB CRISTAL ALKEN 

FIETSCLUB DUFFEL 

FIT & CO 

Fit 2 Fight Wommelgem 

FIT UP BVBA 

FITNESS CENTER SCHILDE 

FITNESS DE WEERDT (GO-FIT TIELT) 

FITNESSCENTRUM AKTIEF 

FITNESSCENTRUM SPIRIT 

FITOMANIA 

Flanders Coast Lifesaving Team (COAST) 

FORCA BIETEN 

FORZA PINTE 

FRANS BOKSEN Duffel 

FREINDAS 
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FriS 

FTS – GENT 

G.S.V. Toekomst 

GALATHEA 

GEELSE v.z.w. 

GELIVOC 

Gent Dragons 

GENTE DE MAERE 

GEZINSWANDELCLUB ‘NOOIT MOE BOEZINGE’ 

GLABBAD 

GO-FIT DEURNE 

GODELIEVESTAPPERS RUDDERVOORDE VZW 

Gold Star 

Golfcentrum Puurs 

Golfschool Beveren 

GRENSKRACHT MENEN 

GRENSLAND ENDUROCLUB VZW 

Groen-Wit K.C. v.z.w. 

GROENENDIJK VZW  

GROEPERING RESERVEOFFICIEREN V/H GEWEST MECHELEN 

Groot Bijgaarden BC 

GROOT HALLE TOERIST 

GULLEGEM BC 

Gym Mol 

GYM TONIC - 2 B FIT 

Gymnarte vzw 

Gymnastica vzw 

Gympie vzw 

HAAN (DE) RUITERCLUB  

Ham Hamse Dansklub vzw 

Hamok 

HAMSE BC (L) 

HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE 

HANUMAN LEMBEKE 

HARELBEKE ABC 

HASSELT (ASAHI --) 

HAWI 

HBC EVERGEM 

HC ATTILA TEMSE VZW 
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HC GROOT BERLARE 

HC PENTAGOON KORTESSEM VZW 

HCA LOMMEL 

HDP 

HEALTHCITY - ACTIVE OOSTENDE 

HEBAD 

HEIDESCHUTTERS KALMTHOUT 

Hestia 

HET WANDELEND PAARD 

HIPPOS DRESSUURVERBOND 

HLW VC 

Hoevenen KC vzw 

HOGE WAL BC 

Hogeschool Limburg 

Hond en Vriend Aartrijke 

Hoogstraatse Reddingsclub 

HOREBEKE BLUE STAR 

Hou ende Trou 

Houthalen 2000 

HOUTHEIMSTAPPERS GROOT-STEENOKKERZEEL 

HS Snuffel 

HUBEVO 

Hulshout Dansstudio Shake 

HV ARENA VZW 

HZA 

I.R.S. LATEM '79 

Ice Mountain Racing Team vzw 

Ido Ko Yama 

INNDIGO 

INTER FITNESS CENTER BVBA 

Ippon Zwijndrecht 

Iron Team Mechelen 

Ironmanagers2008 

IWV 

Izegemse Reddingsclub (IRC) 

Izegemse Triatlonclub 

JC EDEGEM 

JC KBTS 

JC SORM 
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JC YOSHI-KWAI 

JJC Luchtbal 

JJC Overpelt 

JJC Turnhout 

JOCHRI CLUB 

JOGGINGSCLUB BEVERHOUT 

JONG EDEGEM 

Jongerenturnkring Laakdal vzw 

Judoclub De Buitenbeentjes 

K. STADE LEUVEN T.C. 

K. TONGERSE T.C. 

K.A.V. DENDERMONDE TENNIS 

K.C. BERKENRODE vzw 

K.C. Floriant-Merelbeke vzw 

K.H.M. Rabot Willem Tell 

K.S.V. Surdac Gent 

K.T.C. LA BRUGEOISE 

K.T.C. MEULENBERG 

K.V.R. Vl.Bt. vzw 

KaHo Sint-Lieven 

Kajuitjachten – KONINKLIJKE LIBERTY YACHT CLUB VZW 

KAMC EENDRACHT TORHOUT 

KAMPENHOUT BC 

Karabijnclub De Kroonschutters 

KARATE OKINAWA  Geluwe 

Kath.Hogesch. Brugge Oostende 

KAWS 

KB KNOKKE 

KB MOERDAMME 

KBC MALDEGEM-DONK 

KBC OPSTAL 

Keerbergen Golf Club 

KEMPENLAND 

Kempisch Triatlon Team 

KEMPISCHE KAJAKSCHOOL 

KEMPISCHE R.V. St-Lenaarts 

KEMPO RYU WETTEREN 

KESSINTON BC 

keumgang diest 
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KFC GAVERE-ASPER 

KHLim 

Ki Chin Tai Aartselaar 

Kiryoku Ryu 

KK Bekkevoort 

KKTZ APOLLO 

KLIMCLUB BLEAU INDOOR en OUTDOOR 

Klimop 

Ko Shin Kan Ieper 

KOKSIJDE (JKA --) 

Kol 

KOMART 

Kon BBC Oostkamp 

Kon Sint-Niklase Condors BC 

Kon. Borgerhout K.C. v.z.w. 

Kon. Ganda K.C. v.z.w. 

Kon. K.C. Voorwaarts v.z.w. 

KON. NEERLANDIA v.z.w. 

Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen 

Koninklijke Karabijnschutters Sint-Barbara Gullegem 

Koninklijke Karabiniers Groeninghe 

KONINKLIJKE TENNISCLUB LIMBURG-MAAS 

Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw 

KORF 

KORTEMARK 

KORTRIJK (-SE KARATE ACADEMIE) 

KRACHTIG EN LENIG VZW 

KREKETREKKERS KORTEMARK 

KSSM Audenaerde 

KTC RAPID  WATERSCHEI 

Kun Tai Ko Budo Antwerpen 

Kuo Lung Knokke 

L.S.V.Steps Landen 

L.T.C. HERENT V.Z.W. 

LA SQUADRA AMIGOS 

Lazio Coma 
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LE GAULOIS  Oostende 

LEIEBADMINTON BC 

LEONARDUS 

LEOPOLDSBURG JACHTCLUB 

LET'S LET 

LEUVEN (TSHINTO KARATE --) 

LEUVEN v.z.w. 

Leuvense ReddingscClub (LERC) 

Lichtervelde The Powerdancers vzw 

LIEDEKERKEBOS  

Lierse Schuttersgilde – Ledo 

Limburg Golf Country Club 

Livero 

LOMBRIZ 

Lommel-inline 

Lommel Danssport Centrum vzw 

LOMMELSE BC 

LOMMELSE T.C. 

LONDERZEEL BC 

LOVOC 

M.R.K. HOUTHALEN 

Magnums 

MARES DREAM R.C.  

MARKSE TENNISCLUB VZW 

MARTIAL ARTS CENTER  Dilsen 

MBC DE ZOENK 

MC 'T FORT VZW 

MC FREE WELLEN 

MC HET ZWARTE GAT 

MECHELEN ( K.C.SHOTOKAN --) 

Mechelen Medak 

MEDISCH TRAININGSCENTRUM EASY FIT 

MENCLUB DE MOLENMENNERS  

Mercurius BBC 

Merelbeke Medante 

MERODESNOOKERS 

Midlon 
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Mijn hond,mijn vriend Zwevezele 

MINERVA 

MINI 2005 

Moed en Kracht 

Mol Gompel 

MOLSE BC 

Molse Reddingsclub (MRC) 

MORETUSBURG DVC 

MOTO CLUB LILLE 

Muggenberg 

Musketiers Vremde Vzw 

MVC 97 

MVC BRUINE BEREN 

MVC DE BEERKES 

MVC DE BRUG 

MVC DOVEN BRUGGE 

MVC EETCAFE COCOON 

MVC JUWELIER BOSMANS 

MVC KAISER 

MVC MOEN-SHOT 

MVC OLEON 

MVC PTITAMIE 

MVC SAO PINTO 

MVC SHAFT 

MVC TONNEKE 

MVV WAREGEM 74 

MWV 

NV TSC HEIDEPARK 

NACHTEGAALBOYS 

NASSAU-BOYS 

Natuurvrienden omnisportclub Kalmthout 

Natuurvrienden omnisportclub Leuven 

NATUURVRIENDEN PROSPERPOLDER 

Natuurvrienden Speleoclub 3 W 
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Natuurvrienden wandelclub Groot Antwerpen 

Natuurvrienden wandelclub Kempen 

NEW KREATIEF 

NIEUW BOECHOUT 

Nieuwpoortse Wapensportkring vzw 

Nijlen Dance?Fun! 

NILSTON BC 

NISSORAP 

nong jang 

NOORSE KON. 

NORDIC WALKING TRAININGCENTER 

NZV 

Obbc Oostende 

OELEGEM BC 

OLBAD BC 

OLMA 

OLYMPIA BC 

OLYMPIA MOL 

OLYMPIA SC 

Olympos Lint vzw 

Omega 

OMNISPORT ORBIT 

Onderons Grembergen 

ONE ON ONE PERSONAL TRAINING 

OPBAD BC 

ORLANDO’S THE FITNESS HOUSE 

OSTEND SAIL AND RACING CLUB VZW 

Overpelt 

PAARDENTOCHT (DE) 

PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN 

PANAFYX SPORT&FITNESS CLUB 

PANDERA 

PARIFLINT 

PARK TC BRASSCHAAT 

PASSAGE FITNESS FIRST DANSAERT (LADIES) 

PATRIA 

PC 'T SAS – Lier 



 158 

PC BREE 

PC DE ZEEMEERMIN - Middelkerke 

PC DUFFEL 

PC GENT – 

PC HAESEVELD – Heusden 

PC KELCHTEREN – Houthalen 

PC KORTRIJK 

PC MAASMECHELEN 

PC MARKDAL – Hoogstraten 

PC PATIJNTJE – Gent 

PC ROESELARE 

PC SPARRENDAL – Lanaken 

PC STEKENE 

PC ZELZATE 

Persawa Schuttersvereniging 

PEUGEOT DE ROOZE 

PNV WAASLAND 

PONYCLUB FUNNY  

poong cha hds 

POPERINGSE PETANQUEKOPPEN 

QUALITY CYCLING TEAM 

R.O.A.S.-STAPPERS ASSEBROEK 

R.S.C. HEVERLEE 

R.T. CROSS 2000 

R.W.K. DE MORGENSTOND HUMBEEK 

Racing Brugge 

RACING DEURNE OB 

RACING ROGOLLE 

Rap en Knap 

RAPID KON. 

RC SPORTA MARKE 

RE.SI-BIKERS 

REAL – SCOORMACHIEN 

REAL DEFTINGE 

REAL KIEWIT VZW 

RECHT NAAR 'T DOEL BREE 

RED DRAGONS  Beverst 

Reddend Zwemmen Beringen (RZB) 

Reddings Club Zottegem (RCZ) 
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Reddingsclub AEGIR Gent (RAG) 

REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE 

Rekem Balando 

REKO RC Zemst 

Renstal Tempo Brabant vzw 

RIJKERACK BC 

RIJKO v.z.w. 

Ritmica vzw 

ROBIN HOOD TIENEN 

ROBLAND ST. MICHIELS 

ROCKY GYM  Maldegem 

RODEBOL.BE 

ROESELARE BC 

ROMAN SPORT MESSINK 

ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN 

ROOD WIT KON. 

ROYAL ANTWERP T.C. 

Royale Amicale Anderlecht Golf Club 

Rozenbeka Oostrozebeke 

RSC TIENEN 

RT Titanic Kasterlee vzw 

Rust Roest 

S-SPORT  DENDERLEEUW 

S&S DEVOLDER INGELMUNSTER 

S.K. Sint-Niklaas 

S.K.Eternit Kapelle O/d Bos 

S.P.E.M. - Everberg 

SAID GYM  Antwerpen/Kiel 

Saju 

Salto 

sam il broechem 

SCHEEPSBOYS 

Schekul Parcival 

Scheldejeugd Temse 

Schietclub Bea Center 

Schuttersclub KWB Sint-Jan 

Schutterssport 

SCOTA WANDELCLUB SCHOTEN 

SCUBADo vzw 
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SCVVLV GYMCLUB 

SDI Turnen vzw 

SEIRYÛKAN 

SEJA KON. 

SENIOREN BADMINTON KAPELLEN 

SENIORENSPORTCLUB BLIJF AKTIEF 

SERVI OMNISPORT 

SHAMROCK VZW  

Shanghai Leuven 

SHARK 

SHEN TI DAW 

Shimpu Tokkotai Dojo Oud-Turnhout 

SHUTTLES006 

SINT- SEBASTIAAN  WUUSTWEZEL 

Sint-Amandus 

SINT-LEONARDUS BEGIJNENDIJK 

Sint-Lutgardisturnkring 

Sint-Truidense Reddingsclub (STRC) 

SINT SEBASTIAAN LOENHOUT 

SIROCCO VZW 

SK Diamant 

Skibo 

SMASH BC (L) 

SMASHIT 

SNB BELSELE 

SNIPERS UNITED 

SNOOKER X 

SO-FIT 

Soba Hermes Antwerpen 

SODIPA 

SOS 

SPARTA COOL CAST 

Spartacus K.K. v.z.w. 

Spinfit vzw 

SPINSHUTTLE 

SPOETNIKSTAPPERS 

sportcenter Korea 

SPORTIF BC 

Sporting 
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SPORTING BRUGGE 

SPORTING NEERPELT VZW 

Sporting Rekem 

Sportschool Juno-Kata Triathlon 

SRC EVERSTARS 

SRUG - Thumbs Up 

ST JOBSE PEDAALRIDDERS 

ST MICHIELSTAPPERS BRECHT 

St. Elisabeth 

St. Seb. Bredene 

St. Sebastiaan. St. Michiels 

ST.NIKLAAS (SHOTOKAN KC --) 

STABLE VERHASSELT  

STABLE VERHASSELT 

STAL VAINQUER BVBA  

Start '65 

STB Gymnastics vzw 

STC OLYMPIA 

STEUNKRING MPI WESTHOEK 

SURFCITY / ANIMAL SURFCLUB 

SVK OUD-HEVERLEE 

SW Averbode 

Swimming Club Zaventem (SCZ) 

SYCOD OOSTDUINKERKE 

T BEERKE BEERSE vzw 

T.C. 'T ELLEBOOGSKE 

T.C. 'T LISKE 

T.C. AVIA 

T.C. BLAUWE REGEN 

T.C. BOCHOLT 

T.C. BORNEM 

T.C. BRUGHIA 

T.C. DE ALK 

T.C. DE DAGERAAD 

T.C. DE EGELANTIER 

T.C. DE HASSELT 

T.C. DE LANGENBERG 

T.C. DE MANDEL 

T.C. DE MEERHEIDE 
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T.C. DE POLLEPEL 

T.C. DE VLOER 

T.C. DEN EIK 

T.C. DERBY 

T.C. DRIEHOEVEN 

T.C. EEKLO 

T.C. ERTVELDE 

T.C. EVERSEL 

T.C. HAMME 

T.C. HAMONT 

T.C. HET SAS 

T.C. KAPELLEN 

T.C. KASTEEL VAN HAM 

T.C. KEERPUNT ‘65 

T.C. KOOIKE 

T.C. LAEREVELD 

T.C. LANAKEN 

T.C. LUDOVIEK 

T.C. MATCHPOINT 

T.C. MERELBEKE 

T.C. PARKHEIDE 

T.C. PITTEM 

T.C. RAVELS WEELDE POPPEL 

T.C.ROOSENDAEL 

T.C. SERVIO 

T.C. SMASH KERMT 

T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE 

T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM 

T.C. STABROEK 

T.C. TEMSE 

T.C. TEN HOEVE 

T.C. TENKIE HASSELT 

T.C. TENNIFUN 

T.C. TER ELST 

T.C. VICHTE 

T.C. VLUG VOORUIT ‘80 

T.C. WACHTEBEKE 

T.C. WAREGEM GAVER 

T.C. WIKINGS 
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T.C. WINTERSLAG 

T.C. ZELEM 

T.C. ZOLDER 

T.C. DE WEHZEL 

T.C. DHOEVE VZW 

T.K. BYBLOS 

T.K. ZILVERZAND 

T.V. DEN BRIEMER VZW 

TACHTTAL 

tae fun 

TAO-DO MIXFIGHT  Lokeren 

TBB Doss 

TC ALCATEL BELL 

TC BORSBEEK 

TC DE OPTIMISTEN 

TC GROENENDAEL  

TC LAAGLAND 

TC RAFFIC II 

TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE 

TEAM DE SLAPPE 

TECHNICAL BOXING CLUB  Jette 

Telindus Oostende 

Ten Dries Sport 

Tenne Demo Skiclub vzw 

TENNIS CLUB GRIMMINGE 

TENNISCLUB LATEM DEURLE 

TENZA 

TENZA 

Terlamen vzw 

Ternesse Golf & Country Club 

THAI & KICKBOXING CHI KIKS Keerbergen 

THE BLACK DEVILS 

THE LOOSERS 

THE OLIVER BOYS 

THE PACIFIC GYM 

THE STONED TRAIN 

THILLE T.C. LICHTERVELDE 

TIELTSE WIELERVRIENDEN 

Tienen DANS JE FIT 
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Tigers Halle 

TOEKERS BUNSBEEK 

TOERISTENVRIENDEN BOLLEBEEK 

TOP SPORT  Hasselt 

TOPFIGHTER  Dessel 

Topspeed Rally Club Haspengouw vzw 

TORHOUT (FUNAKOSHI --) 

Triamo 

Triatlon Brugge TriTeam 

Triatlon Club Maasmechelen 

Triatlon Team Aalter 

Trol 

TSZ 

TURNCLUB RAP EN SLAP 

Turnhout JayBeeS Dancers 

Turnkring Deugd en Volharding 

TZT 

Uilenploeg 

UNION 60 

Union Leopoldsburg 

Universiteit Hasselt 

University 

VDP SPORT 

VZW SINKSEN HERLEEFT 

VAARTLAND 

VAG EVERGEM BC 

VAL VZW 

VARSENARE BC 

VC Heist 04 

VC Torenploeg 

VELOCITY LIFESTYLE CLUBS 

VELOSPORT HERENT 

Verbroedering 

Vereniging zonder winstoogmerk Schuttersvereniging TONGRIA 

VERTIGO 

VICOGNE TENNIS CLUB 

Videoland Wilrijk 

VIERDAAGSE VAN DE IJZER 

ViGe Noordzee 
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ViGe Torbalclub DOS Woluwe 

VK Halewijn 

VK Siera Ladies 

Vlaamse Veiligheidsgroep vzw 

VLETERRANCH 

Vlug en Vroom 

VNA-Titans Merchtem 

VOBAKO vzw 

VOCO TENNISCLUB 

VOLBA vzw 

VOLERO 

VOLLEY NIEL 

VOS REINAERT vzw 

VOSSELAARSE T.C. 

VREMDE SPORTING 

Vrije Universiteit Brussel 

VRIJE WIELERTOERISTEN 

VVKSM-ZEESCOUTS ANTWERPEN GEORGES DE HASQUE 

VVW-Grimbergen 

VVW-Hasselt 

VVW-Hasselt 

VVW-Kempen 

VVW-Kruibeke 

VVW-Olen 

VVW BRUGGE VZW 

VVW INSIDE-OUTSIDE 

VVW ZUTENDAAL VZW 

Vzw Boom Basketbal Club 

VZW TERLAEMEN 

VZW WANDELCLUB DE DUINTRAPPERS WESTENDE 

Vzw Dance Desire 

W & LBV 

WJSV DE BRUGSCHE GLOBETROTTERS 

W.K. MALDEGEM 

W.S.C. KLAVERTJE VIER 

W.S.K. MARKE V.Z.W. 

W.S.V  LEUVEN 

W.S.V DE REYNAERTSTAPPERS BELSELE-SINAAI 

W.S.V.'T FLUITEKRUID WOLVERTEM 
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W.S.V. BUITENBEENTJES LANDEGEM 

W.S.V. DE BRIGANDTROTTERS 

W.S.V. DE KADEES AALST 

W.S.V. DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE VZW 

W.S.V. DE MOEDIGE WANDELAARS BEERNEM VZW 

W.S.V. DE SPORTVRIENDEN V.Z.W. 

W.S.V. DE TROTTERS 

W.S.V. HORIZON DONK 

W.S.V. MOL 

W.S.V. WERVIK 

W.S.V. ZELDEN RUST 

W.T.C. 'T KLIEKSKEN LIEDEKERKE 

W.T.C. KOUTERTRAPPERS 

W.T.C. SPORTON DEURNE-DIEST 

W.V.K. PUURS 

WALHOEVESTAPPERS WESTVLETEREN 

WANDELCLUB DE KADODDERS 

WANDELCLUB DE SCHOOIERS WICHELEN 

WANDELCLUB HERENT 

WANDELCLUB K.B.G. OP STAP DOOR NUKERKE 

WANDELCLUB ROAL BENTI 

WANDELCLUB VIER OP EEN RIJ GROOT-ZEDELGEM 

WAP 

WASHI-NI THAIBOXING 

WATERSPORTKRING LUCHTMACHT VILVOORDE VZW 

WATERSPORTVERENIGING VAN DE DIJLESTREEK VZW 

WEBACSA 

Wibac B.B.C. 

WIEKEVORSTSE STAPPERS 

WIELERTOERISTEN HAACHT 

WIELERTOERISTENCLUB 76 - BRASSCHAAT VZW 

WIELERTOERISTENCLUB BOSUIL 

WIELERTOERISTENCLUB ZWIJNDRECHT 

WIJNEGEM BICYCLE CLUB 

WILLEBROEKSE WATERSPORTCLUB VZW 

WILLEN IS KUNNEN Kruibeke 

WIMBLEDON W.T.C. MENEN 
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WINGENSE WANDELCLUB VRIENDENKRING PLC 

WIOS 

WNB 

WOLFSONK OEP WIELE 

WOLVERTEM BC 

WOMMELGEMSE SPRINTERS 

WORSTELCLUB Bissegem 

WOTEN 

WRC MANKE FIEL 

WSV 10W TAC 

WSV CLUB 76 MERKSEM VZW 

WSV SCHORRESTAPPERS 

WTC ’T HEMELRIJK 

WTC ’T SCHRIJVERKE 

WTC DE BIEKES WAKKERZEEL 

WTC DE BIJLESPURTERS 

WTC DE STOEMPERS 

WTC DE VIER KRONEN 

WTC DE ZWAANTJES 

WTC FV KERREBROECK 

WTC GEDI-TROF 

WTC HEULTJE 

WTC MAASLANDIA 

WTC OEVEL  

WTC ONS VERZET 

WTC POWER-BIKERS 

WTC SINTEMETTES 

WTC TORNADOSPURTERS 

WTC VRIJE FIETSERS 

YACHTCLUB FLANDRIA BRUGGE VZW 

Yawara Borgerhout 

Yawara Lint 

YOUNG STABLES VZW 

ZAKENKANTOOR A. DE WALSCHE 

ZAKENKANTOOR DIRK KELEM 

ZANDVLIET HC 

Zanshin Ekeren 
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Zanshin Merksplas 

Zbd 

ZC DE VALKAART OOSTKAMP 

ZC JASTREMSKI 

ZC Wevelgemse Dolfijnen 

ZELCO MINIFOOT 

ZIOS 

Zo Woord/Zo Daad 

ZOERSEL BC 

ZOM 

Zuiderkempen-Hulshout 

ZVC ALE 

ZVC BERKENRODE 

ZVC BLUE BITS 

ZVC BRASSCHAAT 

ZVC CASTELLINO 

ZVC DE MEIR 

ZVC EUROPANELS 

ZVC FREESTYLE 

ZVC MARIABURG 

ZVC PARTIZAN F. HOVE 

ZVC RACING KICKSTART 

ZVC SEVEN-UP 

ZVC THE CREW 2 

ZVC VASO 

ZVC Z.V.L. 

ZVW 

ZZ 
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Bijlage 4 

 

Overzicht van de gemeentelijke sportraden die werden opgenomen in deze studie.   

 

 

Provincie Antwerpen 

Aartselaar 

Antwerpen 

Arendonk 

Baarle-Hertog 

Balen 

Beerse 

Berlaar 

Boechout 

Boom 

Bornem 

Brasschaat 

Brecht 

Dessel 

Duffel 

Edegem 

Essen 

Geel 

Grobbendonk 

Hemiksem 

Herentals 

Herenthout  

Herselt 

Hoogstraten 

Hove 

Hulshout 

Kapellen  

Kontich 
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Laakdal 

Lier 

Lint 

Malle 

Mechelen 

Meerhout 

Merksplas 

Mol 

Nijlen 

Oud-Turnhout 

Putte 

Puurs 

Ranst 

Ravels 

Retie 

Rijkevorsel 

Rumst 

Schelle 

Schilde 

Schoten 

Sint-Amands 

Sint-Katelijne-Waver 

Stabroek 

Turnhout 

Vorselaar 

Vosselaar 

Westerlo 

Wijnegem 

Willebroek 

Wommelgem 

Wuustwezel 

Zandhoven 

Zoersel 

Zwijndrecht 

Zedelgem 
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Provincie Brabant 

Aarschot 

Affligem 

Asse 

Begijnendijk 

Bekkevoort 

Bever 

Bierbeek 

Diest 

Dilbeek 

Drogenbos 

Galmaarden 

Geetbets 

Glabbeek 

Gooik 

Grimbergen 

Haacht 

Halle 

Herent 

Herne 

Hoegaarden 

Hoeilaart 

Huldenberg 

Kampenhout 

Kapelle op den bos 

Kortenaken 

Kortenberg 

Kraainem 

Landen 

Lennik 

Leuven 

Liedekerke 

Linter 

Londerzeel 
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Lubbeek 

Meise 

Merchtem 

Opwijk 

Oud-heverlee 

Pepingen 

Roosdaal 

Rotselaar 

Sint Pieters Leeuw 

Steenokkerzeel 

Ternat 

Tervuren 

Tielt-winge 

Tienen 

Tremelo 

Vilvoorde 

Zaventem 

Zemst 

Zoutleeuw 

 

 

Provincie Limburg 

As 

Beringen 

Bocholt 

Borgloon 

Bree 

Diepenbeek 

Dilsen-stokkem 

Gingelom 

Halen 

Ham 

Hamont-Achel 

Hasselt 

Herk-de-stad 
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Heusden-Zolder 

Hoeselt 

Houthalen-Helchteren 

Kinrooi 

Kortessem 

Lanaken 

Leopoldsburg 

Lommel 

Lummen 

Maaseik 

Maasmechelen 

Meeuwen-gruitrode 

Neerpelt 

Opglabbeek 

Overpelt 

Peer 

Sint-Truiden 

Tessenderlo 

Tongeren 

Wellen 

Zonhoven 

Zutendaal 

 

 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Aalst 

Aalter 

Berlare 

Beveren 

Brakel 

Buggenhout 

Deinze 

Destelbergen 

Eeklo 

Erpe-Mere 
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Evergem 

Gavere 

Geraardsbergen 

Haaltert 

Hamme 

Herzele 

Horebeke 

Kaprijke 

Kluisbergen 

Knesselare 

Kruibeke 

Kruishoutem 

Laarne 

Lebbeke 

Lede 

Lierde 

Lochristi 

Maarkedal 

Melle 

Merelbeke 

Moerbeke-Waas 

Nazareth 

Nevele 

Ninove 

Oosterzele 

Oudenaarde 

Ronse 

St. Gillis-Waas 

St. Lievens Houtem 

St. Martens-Latem 

St. Niklaas 

Stekene 

Temse 

Waarschoot 

Waasmunster 
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Wetteren 

Wortegem-Petegem 

Zele 

Zingem 

Zomergem 

Zottegem 

Zulte 

Zwalm 

 

 

Provincie West-Vlaanderen 

Anzegem 

Avelgem 

Beernem 

Blankenberge 

Bredene 

Brugge 

Damme 

De haan 

De panne 

Deerlijk 

Dentergem (Markegem) 

Diksmuide 

Gistel 

Harelbeke 

Heuvelland 

Hooglede 

Houthulst 

Ingelmunster 

Jabbeke 

Koksijde (Oostduinkerke) 

Kortemark 

Kortrijk 

Kuurne 

Ledegem 
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Lendelede 

Lichtervelde 

Lo-reninge 

Menen 

Meulebeke 

Middelkerke 

Moorslede 

Nieuwpoort 

Oostende 

Oostrozebeke 

Oudenburg 

Pittem 

Roeselare 

Ruiselede 

Spiere-helkijn 

Staden 

Tielt 

Torhout 

Veurne 

Wervik 

Wielsbeke 

Wingene 

Zonnebeke 

Zuienkerke 

Zwevegem 
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