Gender aan het werk!
Verhalen uit de genderpraktijk

coaching, consulting & training

Inleiding
In de loop van 2013 organiseerde Genderatwork met de steun van het Instituut voor de Gelijkheid
van Vrouwen en Mannen (IGVM) een reeks maandelijkse middagconferenties over genderonderwerpen. Onze bedoeling was om vanuit de praktijk de transversale én transformatieve kracht van
gender als analytisch denkkader te illustreren.
In deze reeks van lezingen – waarvan de artikels in deze publicatie het resultaat zijn – gebruikten
we gender telkens in een specifieke context om een aantal welbepaalde aspecten van die realiteit
bloot te leggen - te ‘deconstrueren’ zoals dat heet - en ook om constructieve suggesties te doen
over hoe het verder moet of beter kan.
Doordat we gender telkens in een andere specifieke context gebruiken – scholen, energiebezuiniging, ontwikkelingssamenwerking etc. – komen er naast gender telkens ook andere bepalende
factoren aan bod: scholingsgraad, economische situatie, leeftijd, handicap... Het is in de interactie
tussen gender en deze andere factoren dat de realiteit begrijpelijk en hanteerbaarder wordt: intersectionaliteit in de praktijk zeg maar.
De artikels illustreren in de eerste plaats onze visie op de verschillende onderwerpen, die groeide
vanuit onze praktijkervaring en niet zozeer de ultieme wetenschappelijke ‘waarheid’. We willen u
als lezer op onze bescheiden manier aan het denken zetten en inspireren. We wensen u dan ook
veel leesplezier.
Januari 2014
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Genderatwork?
Veerkracht en duurzaamheid
voor mens en organisatie
Genderatwork is een adviesbureau voor duurzame professionele en persoonlijke ontwikkeling. We
specialiseren ons in drie elkaar versterkende thema’s: superdiversiteit, gendergelijkheid en welzijn
aan het werk. We geven advies, we coachen en trainen en we onderzoeken nieuwe zienswijzen
en methodes.

3 thema’s
SUPERDIVERSITEIT

GENDERGELIJKHEID

WELZIJN AAN HET WERK

• gelijke kansenbeleid

• gelijkheid m/v

• het nieuwe werken

• diversiteitsplannen

• gender+

• emotionele intelligentie

• multiculturele teams

• gender mainstreaming

• verbindende communicatie

• interculturele communicatie

• gender budgeting

• mindful werken

• jobcoaching

• genderdiversiteit

• happiness at work
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Genderatwork?
Veerkracht en duurzaamheid
voor mens en organisatie
3 werkvormen

TRAINING

COACHING

CONSULTING

In company

Teams en individuen

Advies

Open aanbod

Integrale aanpak

Procesbegeleiding
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3 teamleden

Barbara Brunisso

Gitte Beaupain

Katlijn Demuynck

Coach, consultant en trainer

Therapeutisch coach,
consultant en trainer

Integrale coach, consultant
en trainer

20 jaar ervaring in training,
advies en coaching
Expertise in gender, diversiteit en
gelijke kansen
Specialisatie in coaching, counseling
en in oplossingsgerichte korte therapie
Specifiek actieonderzoek en terreinwerk: gender en handicap, gender en
leeftijd, gender in kwaliteitssystemen,
mannelijkheid en geweldpreventie

Experte in gendergelijkheid,
gender mainstreaming &
gender budgeting
20 jaar ervaring in training,
coaching en consulting
Bedreven in alle kwesties die te
maken hebben met interculturaliteit
Opgeleid als integrale coach
Psychotherapeut in opleiding

Experte in gendergelijkheid,
gelijke kansen en diversiteit
7 jaar ervaring op het gebied van
training, adviesverlening en
consultancy
Specialisaties: gelijke kansen in het
lokale beleid, gender en kinderopvang,
gender en jobcoaching
NLP experte in opleiding
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Gender mainstreaming in het beleid:
dood van een revolutie of een trage evolutie?

Wat is gender mainstreaming eigenlijk? Het is een concept waar we al enkele jaren
de mond van vol hebben en dat voor vele actoren – administraties, politieke kabinetten,
onderzoeksprojecten, ontwikkelingsprojecten etc. – verplichte kost is. Genderatwork
traint en begeleidt al vele jaren deze actoren in het concreet en relevant maken van dit
abstracte begrip door het te vertalen naar hun praktijk. Daarbij werken we altijd vanuit
de visie op gender mainstreaming als een trage evolutie. Slagen we daar ook altijd in bij
onze interventies? Of hebben de feministische kritische stemmen die het hebben over de
dood van een revolutie gelijk?
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Gender mainstreaming?
De wereldvrouwenconferentie in 1995 in Peking
lanceerde gender mainstreaming. Deze keuze sproot
voort uit de vaststelling dat het emancipatiebeleid,
dat tot dan vooral gericht was op vrouwen, er niet in
slaagde om een fundamentele ommezwaai te maken. Dit beleid kon de ongelijke machtstructuren niet
aanpakken en kon enkel in de marge van alle andere
beleid - via specifieke acties gericht op vrouwen enkele bijsturende correcties maken. De idee achter
gender mainstreaming was ten eerste dat het niet
langer enkel zou gaan over vrouwen, maar over
vrouwen én mannen, en ten tweede dat het geen
apart beleid meer zou zijn, maar dat het in alle
andere beleidsdomeinen zou worden geïntegreerd.
Het emancipatiebeleid of het gelijke kansen m/v
beleid zou voortaan niet een apart beleid zijn, maar
uitgewerkt en uitgevoerd worden in alle andere
beleidsdomeinen: het pensioenbeleid zou op deze
manier bijvoorbeeld bij evaluaties en hernieuwing van
het beleid gendergelijkheid als streefdoel moeten
integreren. Al gauw bleek dat aparte beleidsverantwoordelijken gelijke kansen m/v wel nog nodig waren om de andere beleidsmakers aan te sturen en
te voeden bij het integreren van gendergelijkheid als
streefdoel in hun politiek werk.

Gender
mainstreaming
in het beleid

Een vooruitstrevende
wetgeving
België heeft sinds 2007 een unieke en zeer vooruitstrevende federale wetgeving rond gender mainstreaming die men met enige vertraging sinds 2012
ook echt is beginnen uitvoeren. Het is dus nog wat
vroeg om definitieve conclusies te trekken over de
effectieve impact van deze nieuwe beleidsstrategie.
Maar ondertussen zijn ook andere actoren actief met
gender mainstreaming aan de slag gegaan:
Europees Sociaal Fondsprojecten en Europese
onderzoeksprojecten bijvoorbeeld, en ook nog
ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties en
projecten. Ook de Brusselse regio heeft ondertussen een gelijkaardige regelgeving rond gender mainstreaming en heeft daar onmiddellijk pilootprojecten
rond opgezet. Vanuit de ervaring die Genderatwork
heeft bij het trainen en ondersteunen en coaching
van deze actoren kunnen we – met de nodige
voorzichtigheid - enkele tendensen zichtbaar maken
en een aantal uitdagingen zien verschijnen.
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Hoe het niet moet

Gender
mainstreaming
in het beleid

We kunnen alvast een aantal formules opsommen
die niet werken:
Een eenmalige training over gender mainstreaming voor je team. Een dagje training over
gender mainstreaming kan zeer interessant zijn om
een proces dat je hebt opgestart in je organisatie te
stimuleren. Maar als de training alleen staat en niet
voorbereid noch opgevolgd wordt door bijvoorbeeld
een aantal werkvergaderingen om de werkpistes
aan te pakken die eventueel in de training werden
geïdentificeerd, dan zal het weinig impact hebben
op de gewone gang van zaken. Bovendien bestaat
dan het risico dat de weerstand tegen gender mainstreaming nog groter wordt omdat men de training
als verloren tijd en middelen kan beschouwen.

De verantwoordelijkheid voor gender mainstreaming bij het hele team leggen zonder een
specifieke verantwoordelijke die deze strategie
opvolgt en aanstuurt: op lange termijn is dit hopelijk
wel een optie, maar ondertussen hebben we nog een
hele tijd lang een persoon nodig met voldoende tijd
en expertise om de strategie op te volgen, de teamleden te inspireren en specifieke initiatieven te organiseren.

De verantwoordelijkheid voor gender mainstreaming helemaal bij één teamlid leggen: we krijgen
dan een herhaling van het vroegere specifieke gelijke
kansen beleid. Gender mainstreaming kan enkel werken als het een gedeelde verantwoordelijkheid is van
het hele team.

Gender mainstreaming gewoon toevoegen aan
de te behalen objectieven zonder de nodige tijd
en middelen te voorzien, zal de frustratie en ergernis van de betrokkenen enkel versterken: niet omdat
ze het niet willen doen, waar omdat men het onmogelijk maakt gender mainstreaming werkelijk tot een
goed einde te brengen.

Ook een eenmalige kritische externe evaluatie
die veel mensen tegen het hoofd stoot en nog meer
weerstand opwekt, is niet het best mogelijk idee.
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Hoe moet het dan wel?
Wat hebben dan wel nodig voor een constructieve
gender mainstreaming strategie? We moeten hier
werken aan de houding ten opzichte van gender
mainstreaming van de betrokkenen, hun kennisniveau over deze strategie en aan een concrete
werkmethode.

Gender
mainstreaming
in het beleid

Houding ten opzichte
van gender mainstreaming
Het allereerste dat we moeten doen, is mensen
wakker schudden en hen doen inzien en laten
aanvoelen dat er een probleem is, nml. dat er nog
steeds anno 2014 geen gendergelijkheid is in onze
samenleving.
Vervolgens moeten we duidelijk aantonen dat deze
gendergelijkheid ook hen aangaat, dat zo goed als
elk beleidsdomein een steentje bij te dragen heeft,
zelfs al is dat op het eerste zicht niet zo duidelijk.
Daarvoor moet men bereid zijn om kritisch naar de
eigen praktijk te kijken en bijvoorbeeld werkelijk gaan
evalueren of beleid dat naar ‘iedereen’ gericht is ook
werkelijk iedereen op gelijke of gelijkwaardige
manier toekomt. Een zogenaamde gemeentelijke ‘flat
taks’ bijvoorbeeld is voor iedereen gelijk, maar heeft
een grotere impact op alleenstaande gezinshoofden,
waarbij vrouwen – sowieso oververtegenwoordigd in
de armste lagen van de bevolking - in de meerderheid zijn.

Ten derde moeten we de betrokkenen ook doen
inzien dat ze zelf ook een rol te spelen hebben, zelfs
als hebben ze maar een hele beperkte invloedssfeer
en hebben ze de indruk dat ze bijvoorbeeld helemaal afhankelijk zijn als administratie van het
politieke niveau. De politiek is evengoed afhankelijk
van de informatie die de administratie hen over een
bepaald aspect kan verschaffen vooraleer ze hun
politieke verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Ze hebben elk hun rol te spelen in het gender
mainstreaming verhaal.
Tenslotte moeten we hen ook voorbereiden op het
feit dat gender mainstreaming een lange termijn
leerproces is; dat houdt enerzijds in dat we niet alles
onmiddellijk kunnen aanpakken en anderzijds ook
dat we fouten moeten durven maken om ervan te
leren.
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Werken aan het kennisniveau
over gender mainstreaming

Gender
mainstreaming
in het beleid

Ook kennis en inzicht over gender mainstreaming
is belangrijk. Hier kunnen opleiding, netwerking en
uitwisseling voor ingezet worden. Theoretisch inzicht
in het hoe, wat en waarom kan best gecombineerd
worden met praktische voorbeelden. Er kan heel
wat inspiratie gehaald worden uit bestaande wetenschappelijke studies, maar vaak moet een dienst ook
zelf informatie gaan verzamelen om de gendersituatie
te objectiveren middels sekse-gesegregeerde statistieken.
Vaak zijn er geen eenvoudige recepten die kunnen
worden toegepast in een specifieke beleidscontext;
de beste manier om de bal aan het rollen te krijgen is
dan pilootprojecten opzetten om zelf concrete voorbeelden en pragmatische oplossingen te zoeken.
Pilootprojecten op kleine schaal kan men ook makkelijker laten begeleiden door een externe expert in
gender mainstreaming die know-how en expertise
kan binnen brengen om het pilootproject te ondersteunen.
Met de resultaten van de pilootprojecten kan je communiceren en verbreden naar de rest van de organisatie aan de hand van concrete cases die herkenbaar
zullen zijn.
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Een concrete werkmethode
Als we eenmaal weten wat gender mainstreaming
voor een bepaald beleidsdomein precies inhoudt
kunnen we een werkmethode uitdokteren die past in
de specifieke context van een dienst. Vaak kan men
gender mainstreaming integreren in reeds bestaande
structuren en werkinstrumenten, zoals bijvoorbeeld
een meer algemene kwaliteitsaanpak. Dit kan werken
op voorwaarde dat de strategie concreet is gemaakt
voor het beleidsdomein in kwestie via pilootprojecten
en/of studies en dat er effectief ook voldoende aandacht voor blijft gedurende een voldoende lange tijd
en dan hebben we het over ettelijke jaren.
De kennisopbouw binnen de organisatie moet levend
gehouden worden. Dat kan door gender mainstreaming als inhoud te integreren in het bestaande opleidingsaanbod en zeker in de basisopleiding. Netwerking en uitwisseling intern, maar ook extern zijn ook
bijzonder stimulerend.
Tenslotte moeten we blijven communiceren over
de strategie gender mainstreaming en de concrete
resultaten, intern en extern; een positief extern imago
met een sterk verhaal zal de kans dat medewerkers
deel willen worden van het gender verhaal enkel verhogen.

Gender
mainstreaming
in het beleid

Een grote verdwijntruc of
een trage evolutie?
We kunnen enkel voorwaardelijk antwoorden op
onze eigen vraag: gender mainstreaming kan tot een
grote verdwijntruc verworden als er geen rekening
gehouden wordt met bovenstaande factoren. En dan
blijven we achter zonder het vroegere specifieke
gelijkekansenbeleid en ook zonder een algemeen
geïntegreerd gender mainstreaming beleid. Maar
gender mainstreaming kan ook een constructief
leerproces zijn dat op korte termijn kleine en
concrete resultaten oplevert die op lange termijn
de basis vormen voor een trage evolutie naar meer
gendergelijkheid omdat het een evidentie is geworden eraan te denken en er rekening mee te houden.
Volhouden is dus de boodschap.
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Gender
mainstreaming
in het beleid

Leeswijzer:

• Link naar het dossier van Rosadoc over gender mainstreaming
http://www.rosadoc.be/joomla/index.php/kwesties/gender/gender-in-beleid
• Link naar IGVM over het federale beleid gender mainstreaming:
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/actiedomeinen/gender_mainstreaming/
• Link naar EC beleid rond gendergelijkheid DG Justice:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm
• Toolkit on gender in development projects (Europese Commissie)
http://ec.europa.eu/europeaid/sp/gender-toolkit/index.htm
• Link naar onze Gender in Research publicatie
http://www.yellowwindow.be/genderinresearch/index_downloads.html
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Gender op school

Kunnen scholen genderstereotypen vermijden?
De genderaspecten van het hele schoolse gebeuren zijn op vele manieren onderzocht en
al vaak in het lang en het breed beschreven. We hebben zelf als Genderatwork actieonderzoek ondernomen in Vlaamse, Waalse en Brusselse kleuterscholen en we doen dat in
2014 ook in middelbare scholen. Vanuit onze eigen ervaring en vanuit de brede literatuur
over gender op school moeten we vaststellen dat het antwoord op onze uitgangsvraag
‘neen’ is. Scholen kunnen niet anders dan genderstereotypen reproduceren; ze zijn immers een afspiegeling van de samenleving en ze staan via hun leerkrachten, leerlingen,
ouders en studiematerialen in constante interactie met deze samenleving waar genderstereotypen wijdverspreid en diep verankerd zijn, nog steeds of misschien zelfs wel meer
dan ooit in 2014.
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Gender
op school

Gender in de klas...
Gender is aanwezig in de klas en op school. In de
klas zal de leerkracht – meestal onbewust – genderstereotypen reproduceren in de interactie met en
feedback naar de kinderen: bijvoorbeeld alleen al
door ze ’s morgens aan te spreken met “Dag jongens
en meisjes” waardoor gender onmiddellijk aanwezig
is en de kinderen door de constante herhaling van de
categorieën ‘jongen’ en ‘meisje’ leren hoe belangrijk
je sekse is. Ook de leerlingen onderling gebruiken
genderstereotypen in hun omgang met elkaar: roze
potloden zijn voor meisjes, zo weten ze, en jongens
willen altijd voetballen. Ze leren van elkaar welk gedrag past bij je sekse en construeren gaandeweg op
deze manier hun genderidentiteit die - meestal - op
het thuisfront nog eens wordt versterkt. Het materiaal
dat gebruikt wordt in de klas is ook vaak op één of
andere manier drager van stereotypen: barbiepoppen versus actionman, prinsessenpuzzels versus
autootjes, stereotiepe rollen voor jongens en meisjes,
mannen en vrouwen in kinderalbums… gender is op
tientallen kleine en grote manieren aanwezig in de
klas.

... en op school
Ook op de school als geheel is gender een factor:
in het lerarenkorps van kleuter- en lagere scholen
spelen de karige mannen vooral de rol van directeur
of sportleraar. Bij de contacten met de ouders zijn
de vaders vaak nog ondervertegenwoordigd. In de
keuze van activiteiten of sinterklaasattenties voor de
kinderen zijn genderstereotypen nog vaak aanwezig:
een knuffel voor de meisjes, een knikkerbaan voor
de jongens… Niet dat scholen bewust discrimineren,
integendeel, ze zijn er meestal van overtuigd dat ze
geen onderscheid maken tussen jongens en meisjes
en dat die absoluut gelijke kansen krijgen op school.
Er is weinig erkenning voor de subtiele manier waarop genderstereotypen ook op school elke dag opnieuw op al deze manieren gereproduceerd worden.
Dat is natuurlijk ook omdat de school niet losstaat
van de bredere maatschappelijke context waar
genderstereotypen nog zeer sterk aanwezig zijn:
kinderalbums, populaire series op tv, marketing voor
speelgoed, naschoolse activiteiten, bij de kinderen
thuis, overal zijn genderstereotypen manifest aanwezig. De scholen doen het in verhouding dan meestal
wel een stuk beter!
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Gender
op school

Gendervrije scholen?
Er zijn een paar experimenten opgezet in Scandinavië en in de VS waar scholen op een heel radicale
manier genderstereotypen willen uitwissen. Ze doen
dat bijvoorbeeld door de kinderen niet als jongens en
meisjes aan te spreken, maar altijd als kinderen en
ook door stereotypen in het spel- en studiemateriaal
te weren. Er zijn ook wel eens ouders die de sekse
van hun kind voor de buitenwereld zo lang mogelijk verborgen houden om hun omgeving de kans te
ontnemen het kind in een genderhokje te plaatsen.
Al deze experimenten zijn interessant, vooral omdat
ze illustreren hoe moeilijk zeg maar bijna onmogelijk het is een gendervrije omgeving voor kinderen
te scheppen waar het er niet toe doet of ze jongen
of meisje zijn en ze vrij hun eigen aard, talenten en
passies kunnen ontdekken en ontwikkelen. Maar het
werkt wel: kinderen die bijvoorbeeld minder tv kijken,
groeien op met minder stereotiepe denkbeelden over
mannen en vrouwen.

Raak niet aan onze
stereotypen!?
De experimenten slagen altijd tot op zekere hoogte
omdat ze overtuigde ouders aantrekken, maar de
rest van de samenleving reageert vaak met veel onbegrip. Waarom zouden jongens geen jongens meer
mogen zijn? En wat is er eigenlijk mis met een meisje
zijn? We vergeten vaak als progressieve – op verandering en verbetering ingestelde idealisten – dat stereotypen door velen als een houvast ervaren worden.
Stereotypen maken het je net wat makkelijker om
keuzes te maken, de wereld wordt iets voorspelbaarder en hanteerbaarder. En laat ons vooral niet vergeten dat een meerderheid van de wereldbevolking
er nog altijd van overtuigd is dat genderstereotypen
bestaan omdat jongens en meisjes ook echt op die
manier van elkaar verschillen. Wat wij als genderverschillen beschouwen – niet door de natuur gegeven
maar door de cultuur gecreëerde en dus veranderende factoren – wordt door het grote deel van onze
mensenburen als natuurlijke verschillen beschouwd,
ondanks de overdonderende hoeveelheid aan wetenschappelijk onderzoek dat het tegendeel bewijst.
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Dan maar terug apart?

Gender
op school

Een andere tendens die hier en daar terug opduikt,
is het gesegregeerde onderwijs. Als het zo is dat
jongens en meisjes stereotiep gedrag in elkaar
stimuleren, laat ze ons dan terug uit elkaar halen en
apart en anders les geven, zo luidt die redenering.
En er zijn inderdaad wel aanwijzingen dat meisjes en
jongens apart lesgeven, soms zo z’n voordeel kan
hebben. Maar ook daar zijn er veel tegenreacties.
De samenleving is niet sekse-gesegregeerd en zal
dat ook – hopelijk – nooit zijn. Op straat, in het
sociale leven, op de werkvloer…, overal wandelen,
winkelen, werken en spelen we grotendeels
gemengd. Hoe kan het sekse-gesegregeerd onderwijs de jongeren voorbereiden op die gemengde
interactie en de problemen die zich daarbij stellen?
Apart onderwijs zal immers in de eerste plaats de
boodschap meegeven dat jongens en meisjes echt
wel fundamenteel anders zijn. En de problemen die
voortkomen uit genderstereotypen voor zowel jongens (schoolachterstand, grotere neiging tot geweld
op zichzelf en anderen…) als meisjes (negatief zelfbeeld, economische afhankelijkheid…), zullen nog
meer gezien worden als onvermijdelijk en niet als het
product van onze verschilcultuur.
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Gender
op school

Wat een school wél kan doen

->
----<-

->

--

--

--

Leerkrachten moeten tijdens hun opleiding en tijdens hun
voortgezette opleiding op de werkvloer ruimschoot
geïnformeerd worden over gender als concept en de
genderaspecten van het hele schoolse gebeuren. Er is
meer dan voldoende onderzoek voorhanden om een volledige cursus rond uit te werken. Deze basiskennis kan
vervolgens via studiedagen en uitwisselingen tijdens de
loopbaan vernieuwd, versterkt en verdiept worden. De
kennis is nu te oppervlakkig en te fragmentarisch verspreid over het lerarenkorps.

--

Voldoende inzicht:

boodschap
“kennen”
<-

Wat kan je dan wel doen als school en als leerkracht
in de klas? Stilstaan is in deze achteruitgaan. Als we
aannemen dat het nu eenmaal zo is dat de school als
systeem onvermijdelijk genderstereotypen zal reproduceren, kunnen we dat ook als een kans beschouwen
om de kinderen en jongeren inzicht te geven in gender,
om ze stereotypen te leren herkennen en er constructief
mee te leren omgaan. Op die manier zijn ze gewapend
om de wijde genderstereotiepe wereld in te trekken
en er op een verstandige manier met zichzelf en de
andere om te gaan. Wat hebben scholen en leerkrachten
daarvoor nodig? Voldoende inzicht, een constructieve
houding en een degelijk instrumentarium

technieken<----------> houding
“doen”
“zijn”
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Wat een school wél kan doen

Gender
op school

Een constructieve houding:
het is essentieel om aan sociale vooruitgang - hier ingevuld als meer gendergelijkheid in alle lagen van onze samenleving - te bouwen vanuit een constructieve houding
met een positief verhaal. Daarvoor moet je eerst kunnen
erkennen dat onze cultuur nog steeds erg genderstereotiep is en dat heel veel mensen verknocht zijn aan
hun genderstereotypen. We moeten ons op een open
manier aan de kant van de jongeren zetten en samen met
hen van het genderverhaal een ontdekkingsreis maken
waarbij we ook samen op zoek gaan naar een nieuw en
beter evenwicht.

Een degelijk instrumentarium:
praktische handleidingen met concrete lesbeschrijvingen
bestaan al voor een stuk maar moeten ongetwijfeld nog
worden aangevuld en regelmatig upgedated. En op het
internet kunnen we ook al heel wat toegankelijke genderinformatie vinden: rosadoc.be en genderklik.be om er
maar twee te noemen. Wat er wellicht nog niet voldoende
voorhanden is, zijn netwerking en uitwisseling waar leerkrachten een forum kunnen vinden om van elkaar te leren
over welke aanpak in welke context met welke leerlingen
effectief is.
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Gender
op school

Leeswijzer:
• Genderklik op de kleuterschool link naar pdf:
http://www.genderatwork.be/?page_id=70
• rosadoc.be dossier over gender en school:
http://www.rosadoc.be/joomla/index.php/kwesties/onderwijs
• genderklik.be
• http://www.nytimes.com/2012/11/14/world/europe/swedish-school-de-emphasizes-gender-lines.html
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Gender en mannelijkheid
Of een pleidooi voor meer openheid
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Een stelling over gender

Gender
en
mannelijkheid

Laat ons eerst vertrekken vanuit een stelling over
gender en nagaan wat eigenlijk zo interessant en
boeiend is aan dit concept.
Als wij het over gender hebben, dan willen we eigenlijk het volgende aangeven:
• het gaat over mannen én vrouwen;
• het is een zienswijze die strategieën toelaat om tot
gelijkheid tussen vrouwen en mannen te komen;
• het is tegelijk een aspect is van ‘nature’
(dus niemand van ons ontsnapt er aan, alleen al
omwille van onze biologische conditie) en ‘nurture’
(het is ook onderhevig aan invloeden uit de
omgeving, de context), wat dus betekent dat het
een variabele constructie is die ons toestaat dingen
constant ter discussie te stellen, bij te schaven,
en te ontwikkelen;
• het is een transversale parameter die deel uitmaakt
van het concept superdiversiteit (diversiteit binnen
de diversiteit) en de techniek van het kruispuntdenken (het samendenken en analyseren van de verschillende diversiteitsvariabelen die in een bepaalde
context relevant zijn).

Omwille van deze uitgangspunten lijkt het genderconcept ons een geschikte manier om naar de maatschappelijke organisatiepatronen en systemen te
kijken en de voor verbetering vatbare elementen naar
boven te brengen.
Het is een concept dat een samenwerking tussen
mannen en vrouwen toelaat, zodat er duurzame en
gemeenschappelijke veranderingen kunnen plaatsvinden. Het is een concept dat toelaat om uit de
eeuwenoude strijd man-vrouw te stappen. Het laat
de realiteiten vanuit ieders standpunt zien.
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Gender en mannelijkheid:
een complexe verhouding
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We werken al meer dan 20 jaar met gender als
conceptueel kader en het lokt de meest uiteenlopende reacties uit binnen de vrouwen- en mannenwereld:
• sommigen vinden het een verwatering en zelfs een
gevaar voor de feministische gelijkheidsstrijd;
• anderen zien er een mogelijkheid in om voor meer
gelijkheid te vechten maar hun invalshoek is zeer
vrouwgericht;
• nog anderen kiezen het concept omwille van zijn
inherente dualiteit en proberen er de universele
dichotomie tussen mannen en vrouwen mee op
te heffen.
In de traditionele feministische gelijkheidsstrijd vielen
de mannen grotendeels uit het blikveld en worden ze
vaak als de tegenstander gezien. Vanuit een gevoel
van ‘het beu zijn de slechte te zijn’, gingen sommige
mannen zich organiseren en een contra-reactieve
groepering vormen (masculinisme). Deze beweging
lijkt in principe fel op sommige radicale feministische
groeperingen waarbij de andere de vijand is.
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Hegemonische mannelijkheid
De 20ste eeuwse dominante beeldvorming van hegemonische mannelijkheid kan worden samengevat
als volgt: jongens en mannen horen stoïcijns, agressief, betrouwbaar en niet vrouwelijk te zijn.
In een onderzoek van 19761 bleek de Amerikaanse
standaard voor mannelijkheid zich te vertalen in
4 ‘verwachte’ gedragspatronen:
1. “no sissy stuff” gekenmerkt door:
a. het afstand nemen van vrouwelijkheid,
b. homofobie,
c. het vermijden van emoties.
2. “be a big wheel” wat neerkomt op streven naar
prestatie en succes en focussen op concurrentie
3. “be a sturdy oak”, wat wil zeggen:
vermijd kwetsbaarheid, blijf in controle en wees
taai
4. “give ‘em hell” of ook handel agressief om niet
het onderspit te delven.
Hoe meer een man of een jongen voldeed aan deze
kenmerken, hoe meer hij verondersteld werd een
‘echte’ man te zijn.
Deze constructie van mannelijkheid omvat zowel gesanctioneerd (of toegelaten) en minder geaccepteerd
gedrag. Bovendien zijn er ook nadelen aan deze
smalle, dominante vorm van mannelijkheid want zij
1 David & Brannon (1976)
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verbiedt o.a. nauwe persoonlijke relaties - zelfs met
vrouwen of kinderen - en vereist aanhoudende
concurrentie en het streven naar prestatie. Dit leidt
tot problemen voor de individuele mannen - inderdaad is de druk sterk om te voldoen aan deze
constructie van mannelijkheid die net zo onrealistisch
is als die van de ‘echte’ vrouw - en trouwens ook
voor de samenleving. Bovendien versterkt dit de
scheidingslijnen tussen mannelijke en vrouwelijke
domeinen, wat de basis vormt voor de polarisatie van
mannelijke en vrouwelijke interesses en activiteiten.
De hegemonische mannelijkheid heeft in de afgelopen twee decennia drastische veranderingen ondergaan: zowel mannen als vrouwen beginnen significant af te wijken van hun traditionele genderrollen.
En toch blijven sommige stereotypen en vooroordelen de kop opsteken, zoals bijvoorbeeld de vrees
om als een mietje over te komen en de afwijzing van
het vrouwelijke in de man. Trouwens recente cijfers
uit sociologische en psychologisch onderzoek tonen
aan dat:
• het gehalte aan geweld bij mannen is gestegen
(tegen zichzelf en anderen),
• meer en meer mannen bij de psycholoog terecht
komen,
• jongens op school over het algemeen slechter
scoren dan meisjes.

24

Meer aandacht
voor mannelijkheid
=
meer duurzaamheid
voor de samenleving
Vanuit het genderperspectief lijkt het ons dan ook
vanzelfsprekend om tegenwoordig oog te hebben
voor masculiniteit of de constructie van mannelijkheid en de effecten daarvan op de mensen en de
samenleving. Alleen zo kunnen we duurzaam tot een
evenwichtige samenleving komen. De samenleving
bestaat nu eenmaal uit mannen en vrouwen en we
zijn ouders van zowel meisjes als jongens.
We willen niet trappen in de val van de ‘blindness of
privilege’2. Nochtans hebben we daar in de vrouwenbeweging een neiging toe: we zien alleen nog
maar de disfuncties die vrouwen raken en worden
blind voor de discriminaties waarmee mannen te
vechten hebben, ook al zijn deze evenzeer de uiting
van een disfunctionerend systeem dat de vrijheid en
de keuzes van iedereen daarin beperkt. Uit recente
genderstudies (o.a. door Michael Kimmel) is duidelijk
gebleken dat de genderrollen en patronen waaronder
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de vrouwen lijden, hetzelfde effect hebben op
de mannen. Zij zitten eveneens gevangen in samenlevingsprincipes die de keuzes beperken.
Het lijkt ons dan ook aangewezen om jongeren ertoe
aan te zetten hun mannelijke én hun vrouwelijke
kanten te versterken. Net zoals vrouwen zich in de
emancipatiestrijd ‘mannelijke’ eigenschappen hebben toegeëigend, kunnen mannen zich ‘vrouwelijke’
eigenschappen gaan eigen maken. Zo kunnen we
ook beter tot samenwerking komen. Nu vechten we
ervoor dat vrouwen een plaats kunnen vinden in de
als traditioneel mannelijk beschouwde domeinen.
Dat kan alleen maar een langdurig effect hebben als
we er ook voor vechten om mannen in vrouwelijke
domeinen binnen te laten. Ook op relationeel vlak
kan een vrijere invulling van mannelijkheid een positief
effect hebben: ‘vrije’ mannen kunnen naast ‘vrije’
vrouwen leven; deze mannen kunnen sterke, zelfstandige, assertieve vrouwen waarderen en conflicten in relaties zullen minder snel leiden tot geweld.

2 Blindness of privilege afgeleid van ‘male privilege’ waarover in Wikipedia te lezen valt: Male privilege refers to the social theory which argues that men have
unearned social, economic, and political advantages or rights that are granted to them solely on the basis of their sex, and which are usually denied to women.
A man’s access to these benefits may also depend on other characteristics such as race, sexual orientation and social class.
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Wij vinden dus:
• dat nog meer inzichten in de mechanismen van de
constructies rond mannelijkheid nodig zijn en dat er
ook gemeenschappelijke en comparatieve studies
naar mannelijkheid en vrouwelijkheid moeten komen;
• dat we verder moeten gaan met het toepassen van
het genderconcept om tot strategieën te komen
voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen;
• dat structurele, maatschappelijke en individuele
disfuncties die ongelijkheid overeind houden aan de
kaak moeten worden gesteld;
• dat het tijd wordt om wat meer aandacht te besteden aan de realiteiten die te maken hebben met de
constructie van masculiniteit, om:
- misverstanden uit de weg te gaan
- de dichotomie beter te kunnen opheffen
- synergie te laten ontstaan
- radicale contraproductieve groeperingen de wind
uit de zeilen te halen
- om de vrouwenbeweging te versterken

• dat we de vrouwenrechten niet verraden door aandacht te besteden aan de masculiniteit, integendeel. Als wij vechten voor meer gelijkheid tussen
mannen en vrouwen, en de discriminaties die er zijn
aan de kaak stellen, dan is dat vanuit het besef dat
het gaat om keuzeverbreding voor iedereen.
Het perspectief mag niet enkel uit een hoek
komen, bv blanke middenklassevrouwen. Iedereen
is betrokken, mannen en vrouwen, met een verschillende sociale achtergrond, een verschillende
herkomst, enz.;
• dat gelijke kansen tussen mannen en vrouwen
alleen maar kunnen voortvloeien uit een wederzijds
begrip, en het samen op zoek gaan naar de keuzeverbreding.
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Gender en ontwikkelingssamenwerking
Moeten we meer op mannen focussen?
De ontwikkelingssamenwerking lijkt de laatste jaren een beetje moe van gender mainstreaming. De strategie is er al een hele tijd verplichte kost, zeker als het gaat over werken
met internationale budgetten als die van de Europese Commissie; maar ook de meeste
donorlanden verplichten een gender mainstreaming strategie. De meeste analyses wijzen echter uit dat gender mainstreaming de aanpak niet wezenlijk heeft veranderd en
dat de gender component van projecten vaak neerkomt op een specifieke aanpak voor
vrouwen. Dat gender zo exclusief met vrouwen is geassocieerd heeft soms negatieve
effecten gehad en samen met een aantal grote internationale agentschappen – zoals de
Wereldbank – willen we ervoor pleiten om meer aandacht te hebben voor de mannen in
het kader van de gender mainstreaming strategie. Waarom? Dat leggen we u even uit.
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Een slingerbeweging
van genderblind...
Maatschappelijke evoluties vertonen vaak een slingerbeweging en dat is zeker het geval met gender
in ontwikkelingssamenwerking. Oorspronkelijk ging
men in de ontwikkelingssamenwerking genderblind
tewerk: internationale experten – veelal mannen –
ontwikkelden en implementeerden projecten gebaseerd op een genderblinde analyse, voor de lokale
bevolking, opnieuw veelal vertegenwoordigd door
mannen. Kritische evaluaties wezen jarenlang op het
feit dat deze manier van ontwikkelingssamenwerking geen rekening hield met de specifieke noden en
behoeften van vrouwen en dat als effect daarvan hun
situatie vaak nog verergerde. Vrouwen die instonden
voor de voedselvoorziening van hun gezin werden
bijvoorbeeld de toegang tot de landbouwgronden of
de bosbouw ontzegd omwille van commerciële exploitaties van deze grondstoffen door de mannen van
het dorp in het kader van ontwikkelingsprojecten.

... naar genderspecifiek
Men is op den duur gaan luisteren naar deze evaluaties en men is begonnen specifieke projecten
voor vrouwen te ontwikkelen. Deze aanpak zorgde
weliswaar voor een schadebeperking bij de vrouwelijke bevolking: in de marge van de hoofdactiviteiten
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werden er ook inkomensgenererende of dienstverlenende activiteiten voor vrouwen ontwikkeld. Maar de
oorzaak van het probleem - de grote genderongelijkheid – werd eigenlijk nooit meegenomen in het ontwerp van de projecten, waardoor die genderongelijkheid kon blijven bestaan en in sommige schrijnende
gevallen nog erger werd. Gaandeweg ontstond de
opvatting dat ontwikkeling eigenlijk alleen maar mogelijk was door ook met het vrouwelijke gedeelte van
de bevolking te werken. Ze bleken betrouwbaardere
partners van ontwikkelingsprojecten en betere besteders van de projectmiddelen. De opbrengsten die
ze dankzij de projecten produceerden vloeiden meer
dan die bij de mannen terug naar hun gezin én naar
de hele gemeenschap. Hier en daar is men dan ook
over de schreef gegaan en is men zich een beetje al
te systematisch uitsluitende op de vrouwelijke bevolking van de betrokken gemeenschappen gaan
richten. Microkrediet projecten gingen bijvoorbeeld
rechtstreeks discrimineren door enkel kredieten aan
vrouwen te verlenen. In gemeenschappen waar
werkloosheid en kansarmoede ook voor de mannen
welig tieren, zorgde die aanpak natuurlijk voor extra
spanningen en problemen tussen de mannen en de
vrouwen in die gemeenschappen omdat de mannen
zich uitgesloten voelden.
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Gendergelijke projecten?
Ondertussen is ruimschoots beschreven en
bewezen hoe gendergelijkheid een bepalende
factor is in ontwikkelingswerk. Hoe gendergelijker
een gemeenschap, hoe duurzamer ze is. Projecten
die gendergelijkheid in het ontwerp van het project
opnemen produceren ook meer duurzame en pertinente resultaten. Maar hoe ziet dat er dan uit zo’n
gendergelijk project? Je kan niet zomaar iets doen
voor ‘iedereen’, mannen en vrouwen zitten in zeer
verschillende culturele en socio-economische
posities. Doe je dan maar best iets voor vrouwen en
mannen apart? Of enkel voor diegenen die ‘goed’
produceren? Het is niet altijd een makkelijk debat.
Als je in projecten moet vaststellen dat de betrokken
mannen de projectmiddelen oneigenlijk gebruiken en
vrouwen de betrouwbare partner blijken te zijn, dan
lijkt het exclusief werken met vrouwen natuurlijk wel
heel aantrekkelijk. Het project zal op korte
termijn ongetwijfeld betere resultaten voorleggen.
Maar mogelijk zijn ook extra spanningen en huishoudelijk geweld van de partij. Frustraties bij mannen
lijden immers wel vaker tot het gebruik van geweld,
op zichzelf via alcohol en/of drugsgebruik, op andere
mannen of op hun partner thuis.

Mannen in de kou?
Wat er eigenlijk ontbrak, was een genderanalyse
van de situatie van de mannen, om hun gedrag en
de impact van vrouwenprojecten op hen beter te
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begrijpen. Een genderanalyse had wellicht bloot
gelegd hoe de mannen in deze gemeenschappen
in de verscheurende economische en sociale omstandigheden van de laatste decennia in vele landen,
hun sociale en economische positie verloren waren
waardoor voor een groot deel hun mannelijke identiteit onder druk kwam te staan. We mogen er immers
van uit gaan dat de negatieve keuze van mannen
voor oneigenlijk gebruik van projectgelden niet voort
kwam uit een soort ‘natuurlijk’ mannelijk egoïsme,
waar wel vanuit een poging terug status en aanzien
te krijgen die traditioneel bij hun mannelijke identiteit
hoort. De ‘keuze’ voor geweld door mannen is ook
in die zin altijd een negatieve keuze die niet echt een
keuze is maar voortkomt uit frustratie en wanhoop
met een uitzichtloze situatie waar er geen enkel perspectief voor deze mannen lijkt te zijn om volwaardige mannelijke leden te zijn van hun gemeenschap.
Zonder identiteit ben je niemand en kan je ook niets
betekenen voor de gemeenschap. De vrouwen daarentegen, hebben altijd hun identiteit als moeder en
voedster van het gezin behouden. De vraag is wat je
kan doen om de mannen in deze gemeenschappen
hun rol als vader en als – gedeelde – kostwinner te
laten oppakken en zich waardevolle leden van hun
gemeenschap te weten.
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Terug naar af
In een dergelijke keuzeconflict, waarbij geen enkele keuze een echte goede optie lijkt, moeten we
de fundamentele vraag stellen of we überhaupt wel
goed bezig zijn. Is het werkelijk onmogelijk om de
belangen van de vrouwen én de mannen constructief geïntegreerd te krijgen in 1 project? Waar dient
zo’n ontwikkelingsproject eigenlijk alweer voor?
Ontwikkelingsprojecten dienen uiteindelijk niet om
de positie van vrouwen ten opzichte van mannen te
verbeteren of vice versa. Beide groepen hebben het
niet makkelijk, anders zou er geen sprake zijn van
ontwikkelingshulp. Die dient oorspronkelijk om de
hele gemeenschap vooruit te helpen. En dat is het
meest constructieve uitgangspunt voor een project:
hoe kunnen we de hele gemeenschap dat ene kleine
stapje vooruit laten zetten in de goede richting? Dat
kan enkel als we niet met vooraf vastgelegde remedies komen, maar beginnen met een echte grondige
analyse van de maatschappelijke verhoudingen in
de gemeenschap waarmee we willen samenwerken
aan duurzame ontwikkeling. Gender is daar trouwens zeker niet het enige relevante aspect in, maar

het doorkruist wel de meeste andere variabelen: het
socio-economische, het ecologische, het etnische,
het culturele en alle andere mogelijk pertinente variabelen. Als we het systeem grondig bekeken hebben, wat enkel kan op een waarachtige participatieve
manier met de lokale bevolking, dan pas kunnen
we beginnen aan projectdesign. Daarbij moeten alle
actoren die actief zijn in een bepaalde gemeenschap
zich ook op elkaar afstemmen!
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Gendergelijke projecten
zijn intelligente projecten

Gender
en
ontwikkelingssamenwerking

In het projectdesign moeten we het inzicht hebben
dat wat je doet voor een deel, een impact zal hebben op het gehele systeem. De ultieme recepten om
de hele gemeenschap vooruit te helpen, zullen enkel
in samenspraak met en door de lokale bevolking zelf
geformuleerd kunnen worden: de mannen en vrouwen zelf weten best wat de consequenties zullen
zijn van bepaalde acties. Enkel door intens en transparant overleg in alle openheid met alle betrokken
partijen kunnen deze projecten activiteiten ontwikkelen die aangepast en flexibel genoeg zijn om iedereen
een stapje vooruit te laten zetten. Het zijn dan misschien kleine stapjes, maar ze zullen tenminste duurzaam zijn omdat ze geen conflicten veroorzaken en
op een aanvaardbare manier de vrouwen en mannen
in de richting van meer gelijkheid brengen.

Leeswijzer:

• The other half of gender: men’s issues in development.
Wereldbank publicatie (pdf is beschikbaar op internet en kan je vinden door de titel in je zoekmachine in te geven.)
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Gender en handicap
Een dubbele discriminatie?
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Wat willen we zeggen

Waarom we dit zeggen

Handicap creëert een ‘anders zijn’. Daardoor is de
wens om erbij te horen versterkt en de kans om
‘doing gender’1 op alle vlakken van de samenleving
te versterken, groter. Daarom moet er extra aandacht
aan gender besteed worden in het zorgen voor, het
opleiden van en het werken met personen met een
handicap. Jammer genoeg is het omgekeerde nu
meestal het geval: omwille van de handicap lijkt genderstereotypering niet prioritair waardoor de gewone
stereotype patronen in alle persoonlijke en institutionele interacties met de persoon met een handicap,
versterkt worden. Het wordt dus tijd voor een geïntegreerde aanpak gender-handicap.

Vertrekkend vanuit het principe van een inclusieve
samenleving, waarin iedereen medezeggenschap en
een vrije keuze heeft, geldt dit ook voor mensen met
een handicap - man of vrouw.
Mensen met een handicap hebben vaak met
meerdere ‘hindernissen’ en de daaraan gekoppelde
discriminaties te maken:
• handicap-origine
• handicap-leeftijd
• handicap-klasse
En omdat handicap-gender ook zo’n parameter is,
willen wij dat die tenminste wordt uitgeschakeld,
steunende op het universeel genderprincipe: het gaat
om mannen én vrouwen.

1 Doing gender : bedoeling is om gender-gekleurd gedrag als natuurlijk te
laten schijnen. Deze façade bevordert een systeem waarmee individuen
worden beoordeeld in termen van hun falen of voldoen aan maatschappelijke verwachtingen.
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Gender en handicap:
gelijkenissen en verschillen
Gender - in tegenstelling tot sekse - verwijst naar
een sociale constructie. Ook het concept handicap
verwijst naar een sociale constructie in tegenstelling tot impairment dat eerder een fysieke invaliditeit
aangeeft. Net zoals gender de sociale, economische
en politieke machtsverhoudingen in verband met geslacht blootlegt, zo wijst het concept handicap op de
manier hoe de maatschappij reageert ten opzichte
van invaliditeit.
Laten we dus duidelijk zijn, als handicap/invaliditeit
een sociale constructie is, houdt dit in dat de term
beladen is met voorstellingen en stereotypen over
hoe een persoon met een handicap zich moet opstellen en gedragen. Behoeften en antwoorden zullen
ook - noodgedwongen – geformuleerd zijn in termen
van deze stereotypen. De mogelijke nadelige gevolgen hiervan liggen voor de hand.
Het is echter niet zonder belang om ook te benadrukken welke mogelijkheden schuilen in het feit
dat deze twee begrippen sociale constructies zijn.
Inderdaad, zo wordt het mogelijk om in te grijpen
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op niveau van gegevens en feiten. We zitten opeens in een logica van mogelijke verandering, niets
is absoluut en universeel. De kans om de sociale
constructies te bevragen en te beïnvloeden is gegeven. Dit creëert zowel de vrijheid van actie, maar
onderstreept ook de verantwoordelijkheid van de
maatschappij en haar instellingen (actoren, normen,
wetten, procedures, instrumenten, etc.).
Om de ervaringen van vrouwen en mannen met een
(lichamelijke2) handicap te kunnen contextualiseren,
moeten we stilstaan bij drie sociale realiteiten: het
toegewezen stigma handicap, het fenomeen geslacht als een interactioneel proces en het belang
van het lichaam om ‘doing gender’ waar te maken.

2 Niet alleen het zichtbare lichamelijke handicap heeft effect op de fysionomie
ook een mentaal handicap kan een specifiek gedrag, een bijzondere
lichaamshouding en soms een apart uiterlijk generen.
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Handicap als toegewezenstigma
Het type handicap, de zichtbaarheid ervan, de ernst
ervan - en of het nu fysiek of mentaal van oorsprong
is - bepaalt de mate waarin het lichaam van een
persoon met een handicap maatschappelijk gecompromitteerd wordt.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat mensen
met een handicap vaak beschouwd worden als
aseksuele persoon. En als er een standaard wordt
toegepast dan is het die van de uomo universale, de
universele mens, dus de blanke gezonde man tussen
25 en 45 jaar. Het VN-Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap (13 december 2006,
artikel 6) bevestigd dit: vrouwen en meisjes met een
handicap ervaren een dubbele discriminatie: nml. die
gebaseerd op hun gender én die op hun handicap.

Geslacht als
interactioneel proces
Geslacht wordt algemeen beschouwd als het voornaamste criterium voor de indeling van de bevolking
in vrouwelijke en mannelijke individuen. Zo wordt
onze biologische sekse en de daaraan gekoppelde
genderidentiteit in onze maatschappij vanaf de geboorte van een individu een referentiepunt voor de
toewijzing van sociale status. De categorie handicap
wordt dan gebruikt om een bepaald type afwijking
te definiëren van de mannelijke en vrouwelijke normaliteit. Het gaat dus niet zoals voor gender over
de helft van de totale bevolking, maar wel over een

marginale sociale groep binnen elke geslachtsgroep.
Echter, niemand ontsnapt aan de genderconstructie,
ook mensen met een handicap niet. De traditionele
genderverhoudingen en machtspatronen zijn dus
ook binnen de categorie handicap te vinden. Niet alle
mensen ervaren deze in dezelfde mate en de aard
van de gendersocialisatie en de daaraan gebonden
verwachtingen zijn verschillend. Maar mensen met
een handicap zijn uiteindelijk ook mannen en vrouwen en willen als zodanig door hun omgeving erkend
worden en erbij horen.

Het belang van het lichaam om
‘doing gender’ waar te maken
Om een genderidentiteit te kunnen opbouwen en
handhaven, moeten mensen met een handicap door
anderen worden erkend als ‘adequaat’ mannelijk of
vrouwelijk3. Er staat veel op het spel in dit proces,
want iemands zelfgevoel staat sterk in relatie tot de
erkenning of afwijzing door anderen. Succesvolle
erkenning schenkt status en acceptatie; falen zorgt
voor schaamte en vernedering. Dus, mensen met
een handicap zitten midden in een asymmetrische
machtsverhouding met hun valide medemensen.
3 West en Zimmerman 1987
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Gender en handicap
een dubbele discriminatie
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen
na het ontwikkelen van een handicap vier keer zoveel kans maken als mannen om te scheiden en
slechts een derde tot een vierde zoveel kans maken
om te trouwen. Mensen met een handicap boeken
achterstand op hun valide medemensen op de arbeidsmarkt, waarbij het verschil tussen mannen en
vrouwen oploopt tot 70%-30%. Als gevolg hiervan,
zijn vrouwen en mannen met een handicap armer
dan hun valide collega’s, en vrouwen met een handicap scoren het slechts. Trouwens is gebleken dat
vrouwen met een handicap eerder terecht komen in
slecht betaalde banen en te maken krijgen met horizontale discriminatie.

Gender meer en beter
integreren in
disability studies
Het principe van intersectionaliteit is jammer genoeg
nog niet systematisch het wetenschappelijk onderzoek binnengedrongen: noch in de disability studies,
noch in de genderstudies. Aan de ene kant lijken de
feministen vrouwen met een handicap te zijn vergeten in hun theorieën en onderzoek en aan de andere
kant hebben een groot aantal professionals van de
gehandicaptensector de noodzaak nog niet geïnternaliseerd om gegevens op een gendergevoelige manier te bewerken. Trouwens, een groot deel van de
literatuur over geslacht en handicap van in de jaren
‘90 is toe te schrijven aan vrouwen met een lichamelijke handicap!
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De wisselwerking tussen
gender en energie
Moet ecologie rekening houden met genderverschillen?
In 2012 onderzocht Genderatwork in opdracht van de Koning Boudewijnstichting de
sociale impact van energieprestatiemaatregelen in België in termen van gender.
Dit artikel is op dat onderzoek geïnspireerd1.
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Gender?
Wij weten dat gender naar verschillende ‘mannelijke’
en ‘vrouwelijke’ rollen verwijst die niet aangeboren
zijn, maar sociaal opgebouwd. Beide seksen hebben
immers een verschillend statuut binnen de samenleving (gezin, werk, scholen enz.). De keuzes, oriëntaties en gewoonten van het individu worden bepaald
door de sekse waartoe het behoort. De uitdaging
waarmee onze samenleving - zowel op wetenschappelijk, politiek als sociaal vlak - geregeld te maken
krijgt, is het niet vervallen in androcentrisme2. Precies
daarom benadrukken wetenschappers als Ulrike
Roehr3 en Gisele Doerr4 het belang om stil te staan
bij de genderimpact op alle gebieden van onze
samenleving, o.a. op het vlak van milieu en energie.
Net als beide onderzoeksters zijn wij ervan overtuigd
dat het onderscheid tussen de reële ervaringen en
noden van mannen en vrouwen belangrijk is wanneer
het om duurzaam energiebeheer gaat.

1 De sociale impact van de nieuwe regelgevingen inzake de Energiepretaties van Gebouwen en Binnenklimaat (EPB) in België.
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=303130&langtype=2067
2 Androcentrisme (van het Oudgrieks andros, ‘man’) of viricentrisme (van
het Latijn vir, eveneens ‘man’) is een sociale houding, zienswijze en handelwijze die normaal de man centraal stelt als sociale maatstaf. De omgekeerde zienswijze, dus de vrouw en het vrouwelijke (belang) centraal gesteld,
wordt gynocentrisme genoemd. (Wikipedia)
3 Ulrike Roehr, ‘Gender&Energy, A perspective from the North’, UNED,
London. (doc.utwente.nl/46158/1/Clancy03gender.pdf); Sveb-Ove hansson, ‘Gender issues in climate adaptation’, FOI, 2007 Zweden;
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/overview.html
4 Doerr Gisela, ‘Haushaltstechnisierung und geschlechtsspezifische Arbeits
teilung im Haushalt’, in Glatzer et al. Frankfurt.
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Uit het merendeel van de onderzoeken blijkt dat er
effectief verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen wat betreft het energieverbruik en hun houding
tegenover energie. Enkele voorbeelden:
1.
In de meeste onderzoeken over energie maakt men
een onderscheid tussen twee vormen van totaal
energieverbruik in een land: direct en indirect energieverbruik. Direct verbruik omvat de energie die
huishoudens nodig hebben (verwarming, wassen,
koken, vleesverbruik, verplaatsingen ...); indirect
verbruik daarentegen heeft betrekking op industrie,
productie, transport, recyclage enz. Vanuit genderstandpunt blijkt bijv. dat mannen meer vlees eten dan
vrouwen en dat hun energieverbruik wat reizen betreft hoger ligt dan dat van vrouwen, d.w.z. zij nemen
vaker de auto voor grote afstanden, terwijl vrouwen
vaker van het openbaar vervoer gebruikmaken voor
kortere afstanden. In Zweden bijv. verbruiken mannen 40%, vrouwen daarentegen 25%. Dat is een
verschil van 15%.

2.
De verdeling van het elektriciteitsverbruik in de
huishoudens: zowat 50% van de elektriciteit die
huishoudens verbruiken, gaat naar koelkasten,
droogtrommels, diepvriezers ... huishoudtoestellen
die vooral door vrouwen worden gebruikt (in traditionele gezinnen, in eenoudergezinnen verbruiken de
mannen ook maar zij zijn geringer in aantal dan de
vrouwelijke eenoudergezinnen). 35% van de
elektriciteit gaat naar de televisie en computers:
hier kan men - op basis van een traditioneel ‘doing
gender’5 - veronderstellen dat het percentage mannelijk verbruik hoger ligt dan het percentage vrouwelijk verbruik. Verlichting vertegenwoordigt 20% van
het totale elektriciteitsverbruik.

5 ‘Doing Gender’ (Gender doen): is een analytische benadering van gender
studies, die de sekse (gender) ziet als heeft ze een ‘performatieve’ eigenschap (resultaat van constructies), veeleer dan een rigide eigenschap. Zo
kan de nadruk gelegd worden op de talrijke wisselwerkingen en realiteiten
waarin de sekse wordt vertegenwoordigd en waargenomen (constructie
van de genderrol).
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3.
De verschillen in verbruik tussen mannen en vrouwen
hebben te maken met hun gender (de rollen), maar
ook met de leeftijd, de burgerlijke staat en de klasse
(tewerkstelling):
• een gezin van twee verbruikt minder dan een
‘eenoudergezin’
• bejaarde vrouwen verbruiken minder energie dan
jonge vrouwen (de ‘lifestyle’ verandert, zij koken
bijv. minder vaak)
• genderrollen: 80% van de uitgaven (andere dan de
vaste uitgaven) van een huishouden heeft betrekking op kleine uitgaven waarover vrouwen beslissen, de overige 20% voor grote uitgaven - de
aankoop van een auto, verre reizen, werkzaamheden enz. – daarover wordt meer door de mannen beslist. (Of met andere woorden: vrouwen
maken 20% van het huishoudbudget op, terwijl
80% door de mannen wordt opgesoupeerd.)

Volgens de wetenschapsters vinden die verschillen
hun oorsprong in de volgende vijf basisprincipes:
1. het verschil in participatie, d.w.z. de ‘machtspijler’
2. het verschil in inkomen en economische
bestaansmiddelen
3. het verschil in de taak- en werkverdeling
4. het verschil in de sociale rollen en de culturele
criteria
5. de biologische verschillen (sekse)
Laten we dat even van naderbij bekijken.
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Hoe zit het met het verschil
in participatie,
de ‘machtspijler’?
Traditiegetrouw wordt de energiesector overheerst
door mannen (horizontale segregatie). Vrouwen zijn
doorgaans ondervertegenwoordigd in die sector.
Vrouwelijke studenten wagen zich nog steeds moeizaam aan wetenschappelijke en ingenieursstudies.
Er werken ook heel erg weinig vrouwen in de bouwsector, zoals elektrische installatie, loodgieterij en
verwarmingsinstallatie. Bijgevolg is de invloed van
vrouwen op de planning, besluitvorming, conceptualisering en implementatie beperkt. Dat betekent
dat er zo representatief mogelijke ‘kennisgemeenschappen’ moeten worden opgericht en dat er
zoveel mogelijk vrouwen bij de besluitvormingsen planningsprocessen moeten worden betrokken.
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Wat weten wij over de
impact van het verschil in
inkomen en economische
bestaansmiddelen?
Personen met een laag inkomen hebben vaak geen
spaargeld, verzekering of andere bestaansmiddelen om te investeren in de vereiste energieaanpassingen. Nemen we als voorbeeld het beheer van
de binnentemperatuur in een woning (verwarming,
isolatie, airconditioning enz.). Gemiddeld beschikken
vrouwen over minder economische bestaansmiddelen dan mannen. Dat geldt zeker voor alleenstaande
vrouwen. Bijgevolg zijn het hoofdzakelijk vrouwen
die worden benadeeld in geval er dure aanpassingsmaatregelen moeten worden genomen. Er dient dus
rekening gehouden te worden met de economische
realiteit die samengaat met de voorgenomen maatregelen. Een beleid dat uitgaat van een duurzaam
beheer van de energiebronnen kan niet anders dan
rekening houden met sociaal-economische variabelen en met de genderimpact. Bijgevolg zouden er
steunfondsen, toelagen tot stand kunnen/moeten
komen.
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En wat valt er te zeggen
over de traditionele
taakverdeling?
Hoewel de traditionele rollenpatronen in onze samenleving wellicht geringere gevolgen hebben dan in
meer traditionele culturen, komen ze ook bij ons nog
dagelijks voor. Uit onderzoek naar gender en veroudering blijkt bijvoorbeeld dat bejaarde vrouwen, die
dus de pensioenleeftijd hebben, nog steeds huishoudelijke taken moeten verrichten, terwijl gepensioneerde mannen vrijgesteld zijn van het werk en ook van
huishoudelijke taken. Huishoudelijk werk moet op
elk moment uitgevoerd worden, zelfs bij zeer hoge
temperaturen (tijdens de hitte), maar bejaarden - en
vooral vrouwen, zoals blijkt uit onderzoek - zijn doorgaans veel gevoeliger voor de hitte en de negatieve
impact op de gezondheid ervan.

Bovendien moet in dit kader ook worden vermeld
dat vooral vrouwen in de huizen van anderen werken
(schoonmaaksters). Bijgevolg mogen de gevolgen
van de staat van de woning waarin ze werken voor
hun gezondheid niet worden onderschat.

Bovendien zijn het meestal vrouwen die zich om
zieken bekommeren. Bijgevolg zijn zij twee keer zo
vaak blootgesteld aan ziekten die samenhangen met
ongezonde, slecht geïsoleerde en vochtige woningen
(schimmelallergieën, koude, verkoudheden enz.).
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Zijn sociale rollen echt
zo belangrijk?
Genderstereotypen beïnvloeden het gedrag en de
houding tegenover energie en verklaren gedeeltelijk
waarom de sector het slachtoffer is van een zekere
horizontale segregatie: meisjes kiezen niet of zelden
voor mannenberoepen.
In huishoudens wordt elektriciteit bijv. namelijk als gevaarlijk beschouwd: kinderen wordt geleerd om niet
aan het stopcontact te komen, enz. Maar later, vanaf
de puberteit, stelt men vast dat ze verschillend behandeld worden: jongens worden aangemoedigd om
de grondbeginselen van deze technologie te leren
zodat ze kunnen ingrijpen wanneer er iets hersteld
moet worden, terwijl jonge meisjes doorgaans worden ontzien. Meisjes worden vaker buitengesloten
van alles wat met elektriciteit te maken heeft, zelfs
op intellectueel vlak. Dat blijkt uit verschillende Duitse
onderzoeken met een reeks experimenten bij jongeren en hun verhouding tot technologie en energie6.

6 Doerr Gisela, ‘Haushaltstechnisierung und geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Haushalt’, in Glatzer et al. Frankfurt.

Daarenboven heeft men kunnen vaststellen dat
genderstereotypen een invloed hebben op de gewoonten en de modus operandi als het over bewust
en zuinig energieverbruik gaat. Mannen zijn vooral
verantwoordelijk voor de technische aspecten in een
huishouden; thermische isolatie, het onderhoud van
de boilers en verwarmingsketels behoren dus tot
hun takenpakket. Van vrouwen wordt verwacht dat
ze energie besparen door een gedragsverandering
op het vlak van koken, wassen, het doorspoelen van
de wc’s enz. Zij moeten die goede ‘code of conduct’
aan de andere gezinsleden doorgeven. Dat betekent
dat de specifieke rolverdeling tussen mannen en
vrouwen op het vlak van energie en energiebeheer
moet worden uitgeklaard. Jongeren - jongens en
meisjes - moeten daarvan bewust gemaakt worden
via voorlichting en ze moeten vooral dezelfde boodschappen ontvangen.
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Welke rol spelen
biologische verschillen?
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Wij weten al een tiental jaar (zeker sinds de grote hittegolf in Frankrijk in 2003) dat het klimaat (de veranderingen, aanpassingen enz.) de gezondheid van
individuen kan aantasten. Wij hebben ook kunnen
vaststellen dat voor mannen en vrouwen de gevolgen verschillend zijn omwille van biologische redenen, naast de reeds vermelde sociaal-economische
redenen. De hittegolf in Frankrijk in augustus 2003
veroorzaakte ongeveer 15.000 doden, vooral door
uitdroging, hyperthermie en hitteberoerte. 64% van
de overledenen waren vrouwen. Een Duits onderzoek naar de relatie tussen het sterftecijfer en de hitte
bevestigt dat tijdens hete zomers de sterfte onder
bejaarden toeneemt en dat de gevolgen voor vrouwen groter zijn dan voor mannen. Hoewel men niet
helemaal begrijpt waarom het sterftecijfer bij vrouwen
hoger ligt, neemt dat niet weg dat er ernstige aanwijzingen zijn dat biologische verschillen ervoor zorgen
dat vrouwen thermische stress minder goed kunnen
verdragen. In elk beleid inzake gezondheid en milieuveranderingen moet er absoluut rekening worden
gehouden met de biologische dimensie en de gevolgen ervan op mannen en vrouwen.

44

Gender budgeting
Een mirakel instrument of een maat voor niets?
We houden allemaal van makkelijke oplossingen voor moeilijke problemen. En bij gender
mainstreaming als veranderingsstrategie zijn er heel wat moeilijkheden en weerstanden te
overwinnen zoals we in onze vorige bijdragen reeds meldden. Gender budgeting lijkt daar
een redelijk eenvoudig en heel concreet antwoord op te geven: een praktisch en direct
toepasbaar instrument dat we kunnen gebruiken om gender mainstreaming in de praktijk
te brengen, hoera! Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Gender budgeting is volgens
ons noch een mirakel oplossing en evenmin een maat voor niets. Wat is het dan wel? Wij
poneren dat het een leerproces is dat mits voldoende geduldige aandacht inderdaad een
zeer veelbelovend potentieel heeft. Het heeft de potentiële kracht om de transversale en
transformatieve kracht van gender mainstreaming te mobiliseren omdat het op systematische wijze iedereen betrekt in het veranderingsproces en jaar na jaar aanzet tot kleine
stappen in de goede richting.
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Wat is gender budgeting?
Gender budgeting werd als instrument opgenomen
in de federale wet gender mainstreaming1 . Ondertussen volgden ook het Brusselse gewest en de
Franstalige Brusselse Gemeenschapscommissie
(COCOF) met een gelijkaardige regelgeving. Deze
drie politieke en administratieve niveaus zijn momenteel gender budgeting aan het toepassen of uittesten.
De bedoeling van het gebruik van dit instrument
gender budgeting is om via de overheidsfinanciën
een zicht te krijgen op hoe deze overheidsbudgetten
al dan niet de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen. Net als bij het inhoudelijke luik van
de strategie gender mainstreaming, waarbij men
bijvoorbeeld inhoudelijk een Gender Impact Assessment – de fameuze gender test van de federale wet
op gender mainstreaming - kan doen van een nieuw
wetsvoorstel, is de onderliggende hypothese bij het

1 Gender budgeting in de federale wet gendermainstreaming van 12 januari 2007:
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/actiedomeinen/gender_mainstreaming/toepassen/

instrument gender budgeting dat budgetten die niet
kritisch op gendergelijkheid worden gescreend, vanwege de bestaande genderbias in onze structuren en
normpatronen, zeer waarschijnlijk ongelijkheid tussen vrouwen en mannen zullen blijven reproduceren.
Het screenen van de budgetten op gendergelijkheid
is natuurlijk niet voldoende, indien er redenen zijn
om aan te nemen dat de budgetten activiteiten financieren die ongelijkheid reproduceren zou men in
principe deze activiteiten moeten bijsturen of ze niet
financieren.
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als werkmethode
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Het principe van gender budgeting volgens het Belgische federale en regionale model is eenvoudig: alle
budgetlijnen die een overheidsdienst opmaakt, moeten per post geklasseerd worden. Er zijn drie mogelijke categoriëen:
1. Neutrale uitgaven of uitgaven die geen gender
impact kunnen hebben
2. Gender specifieke uitgaven of uitgaven die doelbewust worden toegekend aan gendergelijkheidsbevorderende activiteiten
3. Uitgaven die een mogelijke genderimpact kunnen
hebben
Cruciaal voor de duurzame integratie van gender
budgeting, is dat men deze techniek integreert in het
bestaande budgeteringsmechanisme van de overheidsdienst in kwestie. Naast de reeds bestaande
elementen, kan er eenvoudig een kolom worden
toegevoegd aan de budgetfiche waarin de categorie
wordt genoteerd. Zo wordt het een instrument dat
jaar na jaar telkens opnieuw wordt gebruikt en deel
gaat uitmaken van het budgeterende proces.

Hoe categoriseer je? In principe zijn het de ambtenaren die de fiche opstellen, die alleen of in teamverband beslissen tot welke categorie de uitgave
behoort. Er zijn verschillende strategieën mogelijk die
elk bepaalde consequenties kunnen hebben: ofwel
vraag je enkel om een commentaar bij de budgetlijnen die in categorie 3 terecht komen, ofwel vraag
je een verantwoording voor het toekennen van de
categorie 1 neutraal om te vermijden dat er teveel
budgetlijnen in deze categorie ‘verdwijnen’. De uitgaven onder categorie 2 zijn meestal erg duidelijk. Het
is interessant om ze samen te tellen en zo een zicht
te krijgen op het relatieve gewicht van specifieke
genderuitgaven in het totale budget. Meestal is dit
een erg licht gewicht.
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Enkele voorbeelden
Om de categorieën wat bevattelijker te maken, geven
we hierbij een aantal voorbeelden. In de handleiding
van het IGVM kan je er nog een heleboel terug vinden!
1. Neutrale uitgaven of uitgaven die geen gender
impact kunnen hebben:
• Investeringen in meubilair of huur van gebouwen
2. Gender specifieke uitgaven of uitgaven die doelbewust worden toegekend aan gendergelijkheidsbevorderende activiteiten
• Projectoproep rond gelijke kansen m/v
• Personeelskosten van een dienst gelijke kansen
m/v
3. Uitgaven die een mogelijke genderimpact kunnen
hebben
• Overheidsopdrachten voor de aanmaak van
sensibiliserende campagne rond bijvoorbeeld
verkeersveiligheid (beeldvorming over vrouwen
en mannen op de campagne affiches)
• Financiering van sportinfrastructuur (mannen en
vrouwen hebben ander voorkeuren in sportbeoefening)
• Studies over herinrichting van openbare ruimtes
toegankelijk voor het publiek (vrouwen en mannen gebruiken openbare ruimtes op een andere
manier)

Gender budgeting
Laten we het eerste voorbeeld van een uitgave in
categorie 3 eens verder uitspitten: een budget voor
een openbare aanbesteding betreffende een sensibiliserende campagne rond verkeersveiligheid.
Aangezien dit een publiekscampagne is die zich richt
tot iedereen is dit een gendergevoelige uitgave.
De onderaannemer moet duidelijke instructies krijgen
tot wie de campagne zich moet richten en er moet
gewaakt worden over de eventuele genderstereotypen die in de taal en de beeldvorming kunnen
sluipen. Anders krijg je bijvoorbeeld een campagne
gefinancierd met overheidsgeld die met het beeld
van de anonieme torso van een voluptueuze vrouw
de aandacht van mannen wil vestigen op verkeersveiligheid. Volgens sommigen kan dit onder humor
vallen, maar voor velen is het te pas en te onpas
gebruik van het anonieme vrouwelijke lichaam een
doorn in het oog. Bij de gender budgeting oefening
zal deze uitgave dan ook onder categorie 3 worden
geplaatst. Dat garandeert natuurlijk niet dat er ook
effectief in de selectieprocedure van de onderaannemer en in het ontwerp van de campagne gendergevoelig tewerk zal worden gegaan. Wel staat er nu
zwart op wit dat dat zou moeten en kan achteraf de
campagne op z’n genderinhoud geëvalueerd worden. Daardoor ontstaat een leerproces dat hopelijk
wel impact zal hebben op de daaropvolgende
campagnes.
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De eerste
praktijkervaringen
met de categorisering
De toepassing van gender budgeting in federaal
België en het Gewest Brussel staat nog in haar kinderschoenen en het is zeker nog te vroeg om een
evaluatie op te maken over de toepassing ervan.
Uit de beperkte concrete toepassingen die er tot nu
gebeurden van dit instrument blijkt onmiddellijk dat
de stap waarin men per budgetlijn het genderstatus
van een uitgave bepaald, de achillespees is van deze
strategie. In heel wat testen zien we dat het overgrote deel van de uitgaven bijna automatisch – en dus
vaak onterecht - onder de eerste categorie wordt
geplaatst. De cruciale vraag is dus hoe deze categorisering in praktijk wordt uitgevoerd en door wie.
Vaak is gender budgeting problematisch om toe te
passen omdat heel wat beleidsmensen in de administraties weinig of geen zicht hebben op het budgeteren an sich. Men zou dus in zekere zin kunnen
zeggen dat een voorwaarde voor de coherente toepassing van gender budgeting is dat men ook aan
budgeting doet. De praktijk is wat dit betreft ook niet
homogeen: er is een grote divergentie in de manier
waarop administraties budgeten opstellen. Idealiter
schept het toevoegen van gendergelijkheid als
criterium bij het opstellen van een budget via de toepassing van de gender budgeting categorisering de
ideale gelegenheid voor administraties om per bud-

Gender budgeting
getlijn na te denken over de mogelijke gender impact
van de activiteiten die ermee gefinancierd worden.
Enerzijds is dit vaak moeilijk omdat er nog altijd veel
te weinig sekse gesegregeerde data beschikbaar zijn
die daar essentiële informatie over zouden kunnen
verschaffen. Anderzijds is de betrokkenheid van personen die eventueel zicht zouden kunnen hebben op
de mogelijke genderinhoud van een bepaalde activiteit, vaak te klein bij het opstellen van de budgetten
zelf, een werk dat vaak gebeurt ofwel door een ander
hiërarchisch niveau of een andere dienst. In realiteit
is dit denkproces voorlopig nog gescheiden van het
categoriseringsproces: eenmaal de budgetten opgesteld zijn gaat men ze pas categoriseren volgens
de criteria van gender budgeting. Die categorisatie is
nog heel vaak niet correct, teveel budgetten worden
als neutraal beschouwd. Maar zelfs als ze correct is,
is het voor de budgetten van de derde categorie nog
maar een begin: in principe moet men in een volgende stap gaan evalueren in welke mate deze gendergevoelige budgetlijnen gelijkheidsbevorderend zijn of
net niet, en vervolgens eventueel de nodige aanpassingen doen. De praktijk toont aan dat dat vaak niet
onmiddellijk kan gebeuren maar dat de categorisering wel aanzet tot nadenken en soms met vertraging
toch een interessante impact kan hebben.
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Bijsturen voor meer
gendergelijkheid
De categorisering van gender budgeting is dus maar
een eerste stap en stelt in zeker zin een werkprogramma op voor de betrokken diensten, met als
boodschap: bij deze uitgaven moet er geanalyseerd
worden wat de mogelijk genderimpact kan zijn en
moeten er eventueel inhoudelijke afwegingen worden
gemaakt om te garanderen dat de uitgave tenminste
geen nieuwe ongelijkheid produceert en liefst nog
bestaande ongelijkheid vermindert.
Maar, net als bij de gendertest op nieuwe wettelijke
voorstellen, is het wettelijk niet verplicht om bij gender budgeting verder te gaan dan de categorisering.
Op zich is dit wellicht begrijpelijk in een pragmatische
strategie die wil voorkomen dat beleidswerk nog
moeilijker en trager zou worden. Anderzijds houdt
dit specifiek voor gender budgeting in dat indien
men niet verder gaat dan de categorisering, velen
de indruk zullen krijgen dat het om een maat voor
niets gaat. De extra uren werk om de budgetinstrumenten conform te maken met de gender budgeting
vereisten, en de investering in de analyse van de
budgetten om de categorisering te volmaken, lijken
misschien wel tot niets te leiden op korte termijn,
wat weerstand kan opwekken tegen de hele gender
mainstreaming strategie.

Gender budgeting

Gender budgeting
als leerproces
We willen hier echter betogen dat de categorisering wel degelijk nut heeft, zelfs al leidt die niet op
korte termijn tot perfect genderneutrale of gendergelijkheidsbevorderende budgetten. Als we gender
budgeting zien als een element in een leerproces
krijgt het een andere betekenis: dan gaat het niet
enkel om het directe resultaat of de directe impact
op de budgetering, maar om de signaalfunctie van
een dergelijke categorisering. Bepaalde budgetten
aanmerken als te analyseren op genderimpact, zal
met een beetje geluk en wat goede wil onvermijdelijk leiden tot het stellen van vragen over dat budget.
Indien er niet voldoende informatie voorhanden is om
die vragen over de genderimpact van het budget te
kunnen beantwoorden, kan dit leiden tot het systematisch opstellen van sekse gesegregeerde data, het
invoegen van bepaalde inhoudelijk vragen bij studieopdrachten en evaluaties, etc.
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Gender en levensbeschouwing
Gender budgeting toegepast op de financiering
van de erkende erediensten in België
In het kader van een gastcollege in de Academische opleiding Levensbeschouwing, Overheid en Samenleving in 2013 van CeMIS, paste Genderatwork het instrument gender
budgeting toe op de financiering van de levensbeschouwingen in België. We maken van
de gelegenheid gebruikt om de resultaten van deze denkoefening mee te geven.
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Inleiding
Hoe zit het met de gelijkheid van mannen en vrouwen in de erkende erediensten in België? Het is een
vraag die anno 2013 weinig of geen aandacht krijg.
Het rapport Magits1 stelt heel duidelijk dat de regelgeving aangaande de financiering van erediensten
onaangepast is aan de socio-politieke ontwikkelingen
van de laatste decennia in onze samenleving. In dat
rapport worden een aantal evoluties in de samenleving in beschouwing genomen voor hun voorstellen
wat betreft het veranderen van de financieringsregels,
maar niet de evolutie naar meer gendergelijkheid.
Het principe van godsdienstvrijheid wordt al snel naar
voren geschoven als excuus voor het ontbreken van
een politiek op het vlak van gendergelijkheid. Erediensten mogen vrij hun geloofskader invullen, dat
klopt. Maar wat als die geloofspunten in contradictie
zijn met andere fundamentele rechtsprincipes, zoals
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het verbod op discriminatie?
Is het niet vreemd dat een gemeenschap bepaalde
overtuigingen – bijvoorbeeld de gelijkheid van vrouwen en mannen – omzet in een wettelijk kader, en
toch tegelijkertijd geloofsovertuigingen financiert die
exact het tegendeel beweren? Deze contradictie kan
ook gezien worden als een wettelijke contradictie:
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in zekere zin overtreedt de overheid haar eigen wetten, in naam van het principe godsdienstvrijheid. Een
aantal erediensten discrimineren vrouwen wat betreft
de toegang tot een aantal functies. De overheid zou
hier in haar corrigerende functie moeten optreden,
maar doet dat niet omwille van het principe van
godsdienstvrijheid. Een tweede probleem situeert
zich in de financiering van de erediensten; op federaal vlak gaat dat over de lonen van de bedienaren
van de erkende erediensten. De federale overheid
financiert m.a.w. op directe wijze discriminerende
werkgevers.
Welke impact zouden de bestaande wetten op de
gelijkheid van mannen en vrouwen kunnen hebben
op de erkende erediensten in België als we het principe van godsdienstvrijheid even parkeren? De federale wet op gender mainstreaming biedt in dit opzicht
een interessant perspectief, meer bepaald het instrument gender budgeting dat verplicht moet worden
toegepast op alle federale budgetten. Dus in principe
ook op de budgetten wat betreft de verloning van
de bedienaren van de erkende erediensten in België.
In deze paper verkennen we het instrument gender
budgeting en we bekijken wat we uit deze oefening
kunnen leren.
1 Het verslag van de ‘Werkgroep Magits-Christians’ kan je downloaden via:
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=97466
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Gender budgeting en
de financiering van
erkende erediensten
Het instrument gender budgeting is in principe van
toepassing op alle federale overheidsuitgaven. Dus
ook op de uitgaven wat betreft de erkende erediensten. De uitvoering van deze nieuwe wetgeving heeft
omwille van de moeizame regeringsvorming heel wat
vertraging opgelopen. De bevoegde administratie belast met de financiering van de erkende erediensten de Federale Overheidsdienst Justitie – bezorgde ons
echter de cijfers over de verloningen van de verschillende erkende erediensten zodat we de oefening zelf
konden doen. Overigens zorgt een andere bepaling
in de wet gender mainstreaming rond genderstatistieken ervoor, dat federale overheidsdiensten die
statistieken produceren, vanaf nu deze statistieken
sekse-gesegregeerd moeten opstellen.
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1.
Over welke uitgaven gaat het?
De subsidiëring van de wedden van de bedienaren
van de erkende erediensten en de afgevaardigden
van de Centrale Vrijzinnige Raad zijn – zover we
konden vaststellen – de enige federale uitgaven wat
betreft de financiering van de erkende erediensten.
Maar ze zijn in het gehele plaatje slecht een deel van
de overheidsuitgaven voor erediensten: het regionale,
provinciale en lokale niveau dragen ook bij tot deze
financiering. Ze financieren investerings- en exploitatiekosten van gebouwen voor de erediensten en
woonsten voor de bedienaren.
In principe zouden we deze oefening ook op de
cijfers van bijvoorbeeld de Vlaamse overheid kunnen
toepassen. Daar stellen zich echter twee moeilijkheden:
• ten eerste heeft Vlaanderen voorlopig geen gender
mainstreaming verplichting en moeten de administraties dus ook niet gender budgeting toepassen
• ten tweede betreft het hier zogenaamde neutrale
uitgaven: investerings- en exploitatiekosten voor
gebouwen en woonsten.
2 Kerkpraktijk in België: Resultaten van de zondagstelling in oktober 2009,
Nele Havermans en Marc Hooghe.

Maar ook dit zou niet onvermijdelijk betekenen dat
we de oefening niet zouden kunnen maken. We zouden kunnen argumenteren dat naast de lonen, de uitgaven voor gebouwen voor erediensten en woonsten
voor hun bedienaren de rituele geloofsbeleving van
de leden en de bezoekers van de diverse erediensten effectief ook mogelijk maakt. En deze groepen
leden en bezoekers bestaan uit vrouwen en mannen. We zouden dus kunnen argumenteren dat deze
overheidsgelden ten goede moeten komen van de
vrouwelijke en de mannelijke leden en bezoekers in
een ongeveer gelijke mate. Echter, het lidmaatschap
definiëren enerzijds en het bezoek in kaart brengen
anderzijds zou zeer moeilijk zijn. We weten bijvoorbeeld voor de Katholieke erediensten dat het kerkbezoek achteruit gaat, daar bestaan recente cijfers
over2. Deze kerkbezoekcijfers zijn echter genderblind
verzameld. Er zijn zover wij konden vaststellen geen
recente sekse gesegregeerde data over kerkbezoek
beschikbaar. We ‘weten’ uit directe observaties dat
er sinds jaar en dag meer vrouwen dan mannen in de
katholieke kerken zitten.
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Maar afgezien van het feit dat we niet over officiële
cijfers beschikken, weten we niet of dat ook opgaat
voor de andere erediensten.

2.
Over welke erediensten gaat het?

Een gender budgeting oefening op het gehele overheidsbudget is dus momenteel moeilijk. We kunnen
dat wel wat betreft de verloning van het personeel
van de erediensten. Voor onze gender budgeting oefening hebben we dan ook alleen de federale subsidiëring van de wedden in beschouwing genomen.

De wetgeving inzake erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties regelt de
verloning van de bedienaren en afgevaardigden van
7 levensbeschouwingen:

Het volledige federale budget voor de verloning van
het personeel van de levensbeschouwingen valt
wat ons betreft onder de derde gender budgeting
categorie: uitgaven die een mogelijke genderimpact
kunnen hebben. Dat betekent dat ze verder bekeken
moeten worden en het gendereffect ervan geanalyseerd.

• de katholieke
• de protestants-evangelische
• de anglicaanse
• de israëlitische
• de orthodoxe
• de islamitische
• de vrijzinnige
Waar we in deze paper de term levensbeschouwingen hanteren, bedoelen we al deze confessionele en
niet-confessionele levensbeschouwingen. Als we het
hebben over de erediensten, dan bedoelen we de
zes confessionele levensbeschouwingen.
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3.
De man-vrouw verdeling bij het personeel
van de levensbeschouwingen
Afbeelding 1
m/v verdeling bij de bedienaren en afgevaardigden van de erkende levensbeschouwingen
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Afbeelding 1 geeft een overzicht van de man-vrouw
verhouding binnen het personeel van de verschillende levensbeschouwingen. De enige levensbeschouwing waar we kunnen spreken van een aanvaardbaar
evenwicht - minimaal 1/3de van de andere sekse – is
de vrijzinnige. Bij de vrijzinnigen zijn vrouwen overigens in de meerderheid met 63%. De protestante
is de volgende, met 18% vrouwen; bij de katholieke
maken de vrouwen 9% uit.
Het gaat hier om voltijdsequivalenten (VTE). Het
totaal aantal personeelsleden verschilt daar nog van,
omwille van deeltijds werken (vooral bij vrouwen
en de cumul van functies (enkel bij mannen). Bij de
katholieke eredienst zijn er in totaal 163 vrouwen aan
het werk, voor maar 143,5 VTE. Bij de mannen zijn
dat 1141 effectieve personeelsleden voor maar liefst
1429,5 VTE. Heel wat mannen culmineren verschillende functies, wat ongetwijfeld te maken zal hebben
met het tekort aan priesters. Dat maakt dat op effectieve personeelsleden, er bij de katholieke eredienst
12% vrouwen aan het werk zijn, maar dat die slechts
9% van de effectieve VTE uitmaken. Het onderscheid
tussen effectieve personeelsleden en VTE is bij de
andere levensbeschouwingen veel kleiner.

We kunnen uit deze eerste cijfers alvast concluderen
dat er een grote discrepantie is tussen de confessionele en de niet-confessionele levensbeschouwingen:
enkel bij deze laatste is er sprake van een aanvaardbaar evenwicht tussen vrouwen en mannen. Bij de
erediensten spelen vrouwen een eerder marginale
rol. Hoe zit dat bij de interne functieverdeling?
Voor dit deel van de oefening vergelijken we de vrijzinnige levensbeschouwing met de protestantse en
katholieke eredienst. We laten de overige erediensten
even buiten beschouwing, omdat de totale groep
daar veel kleiner is en het weinig zin heeft om statistieken te maken op basis van de slechts 1 of 2 aanwezige vrouwen in die groepen.
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Afbeelding 2
m/v verdeling per functie bij de protestantse eredienst
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Afbeelding 3
m/v verdeling per functie bij de vrijzinnige levensbeschouwing

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
niveau A

niveau B

niveau C

totaal

v

126,5

32

52

210,5

m

75

24

20

119

59

Gender
en
levensbeschouwing
Afbeelding 4
m/v verdeling per functie bij de katholieke eredienst
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We kunnen uit deze drie grafieken een aantal vaststelling aflezen:
• enkel bij de vrijzinnig levensbeschouwing zijn er
vrouwen in alle functies aanwezig en zijn ze op alle
niveaus ook goed vertegenwoordigd
• bij de katholieke levensbeschouwing zijn vrouwen
enkel in ondersteunende functies aanwezig waar ze
gelijk ook de meerderheid van het personeel uitmaken
• bij de protestantse levensbeschouwing zijn vrouwen ook aanwezig in alle functies, maar ze zijn niet
op alle niveaus even goed vertegenwoordigd: op
het laagste niveau vormen ze de overgrote meerderheid, op het hoogste niveau zijn ze nog niet
aanwezig.
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4.
Man-vrouw verdeling
van de loonmassa
De gegevens waar we over beschikken betreft de verloning, zijn erg summier
(Bron: Federale Overheidsdienst Justitie).

Levensbeschouwingen

Budget lonen 2012

Katholieke
+ protestantse
+ anglicaanse
+ israëlitische
+ orthodoxe

waarvan ongeveer
85% voor de katholieke
4% voor de protestantse
1% voor de anglicaanse
1% voor de israëlische
1% voor de orthodoxe
88.305.000,00

vrijzinnige
islamitische
TOTAAL

12.154.000,00
3.036.00,00
103.495.00,00

Dat betekent dat we slechts ongeveer weten hoe de verdeling tussen de eerste vijf erediensten zit (er ontbreken immers
ongeveer 8%.) Om de oefening te kunnen maken op lonen i.p.v. percentage maken we een ruwe schatting:
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Levensbeschouwingen

Budget lonen 2012

katholieke
protestantse
anglicaanse
israëlitische
orthodoxe

80.500.000,00
4.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

TOTAAL

88.000.000,00

Indien we de loonmassa op gelijkmatige manier zouden verdelen, dan zouden we afgaand
op de VTE m/v verdeling (84%/16%) uitkomen bij dit resultaat:

Loonaandeel Loonaandeel
mannen
vrouwen
Totaal voor alle levensbeschouwingen
Enkel erediensten

87.136.883,25 €
82.700.300,43 €

16.293.716,75 €
8.576.299,57 €
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Opvallend daarbij is dat het aandeel van de vrouwen
in de loonmassa halveert als we de vrijzinnigen buiten
beschouwing laten.
Deze extrapolatie van de m/v verdeling in het personeelsbestand naar een verdeling van de loonmassa’s
is echter zeer problematisch, omdat ze geen rekening houdt met de functieverschillen en de andere
looninschaling van die functieverschillen, anciënniteit,
deeltijds werken bij de vrouwen enerzijds en de cumul van functies bij de katholieke mannen anderzijds.
In realiteit zal de verhouding nog veel ongelijker zijn
moesten we al deze factoren kunnen meewegen.
Voor de katholieke eredienst kunnen we een iets
meer realistische schatting maken, aangezien vrouwen daar slechts in twee types functies voorkomen
die beiden in de laagste loonschaal vallen. Bij het
katholieke personeel maken vrouwen in 2012 12%
uit van het totale personeel of 9% uit van de VTE.
Daar staat waarschijnlijk maar ongeveer 6% van de
totale loonmassa tegenover als we rekening houden met de lagere looninschaling3 . Deze schatting
houdt echter nog altijd geen rekening met de cumul
(heel wat priesters cumuleren verschillende functies,
3 Magits p. 164

vrouwen zijn uitgesloten van deze cumul) en met de
financiering van de woonst voor de bedienaren door
de regionale overheden (opnieuw zijn vrouwen van
dit voordeel in natura uitgesloten want voorbehouden
voor de priesters). Indien we deze voordelen zouden
kunnen in de oefening betrekken, zouden we het
aandeel voor de vrouwen nog verder zien slinken.
Voor de andere erediensten is deze oefening ofwel
niet relevant omdat er zo goed als geen vrouwen
werken of veel moeilijker omdat er geen precieze
informatie beschikbaar is over de loonschalen waaronder de vrouwen vallen. Dat is o.a. het geval voor
de protestantse en de vrijzinnige levensbeschouwingen. Zoals reeds besproken kunnen we echter stellen dat deze erediensten duidelijk gendergelijker zijn.
Vrouwen zijn meer aanwezig en spreiden zich over
een meerderheid van de functies, hoewel er zeker
in de protestantse levensbeschouwing zich nog een
duidelijk glazen plafond aftekent. We moeten echter
rekening houden met de kleine aantallen. Een enkele
vrouw die doorstroomd naar een topfunctie zou een
zeer grote impact hebben op de cijfers.
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Conclusies
Ondanks het gebrek aan precieze cijfers, tekent zich
een duidelijk beeld af van een zeer grote genderongelijkheid wat betreft de verloning in de meerderheid van de erediensten.
• met uitzondering van de vrijzinnige levensbeschouwing zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd in
het personeel van deze levensbeschouwingen
• met uitzondering van de vrijzinnige en de protestante levensbeschouwingen, hebben vrouwen geen
toegang tot heel wat functies waardoor ze ook een
lagere verloning krijgen
• vrouwen hebben geen toegang tot de mogelijkheid
om verschillende functies te cumuleren
• vrouwen hebben geen toegang tot andere voordelen in natura, zoals de financiering van een woonst
door de regionale overheden
De tijd ontbreekt om verder in te gaan op een aantal
cruciale vragen, maar we geven ze u wel mee:
• Naast het principe van godsdienstvrijheid is er een
ander belangrijk rechtsprincipe dat hier van tel is,
nml. dat van de neutraliteit van de staat wat betreft
erediensten. De vraag is, is de staat eigenlijk nog
wel neutraal als ze erediensten financiert en sommige meer dan anderen?

• De contradictie tussen godsdienstvrijheid enerzijds
en het wettelijke kader rond gendergelijkheid anderzijds doet ons ook de vraag stellen of de staat
door genderongelijke organisaties rechtstreeks te
financieren – en ze dus maatschappelijk gewicht/
steun/validering te geven waardoor je je neutraliteit
verliest – niet haar eigen beleid wat betreft genderlijkheid ontkracht?
• Waarom blijven we in België op deze manier erediensten financieren als er een alternatief beschikbaar is: rechtstreekse financiering door de leden
zoals in Duitsland bijvoorbeeld? De staat komt niet
tussen, genderongelijkheid binnen de godsdienst
wordt dan tenminste niet meer actief ondersteund.
Anderzijds blijft er dan nog altijd een wettelijk conflict: organisaties mogen niet discrimineren tussen
vrouwen en mannen.
• Als rassengelijkheid kan binnen de erediensten (dat
zien we aan de vele zwarte priesters in de Katholieke kerk bijvoorbeeld) dan is er geen reden waarom
gendergelijkheid niet kan. Of zijn mannen en vrouwen dan toch eigenlijk niet helemaal gelijk?
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De overheid moet volgens ons dringend haar rol
kritisch beschouwen en herdefiniëren. Ze heeft hier
een taak: het zijn niet de erediensten zelf die zich
moeten reguleren, de overheid heeft die opdracht.
Gendergelijkheid is geen voorbijgestreefd onderwerp,
maar juist meer en meer een hot item! De genderongelijkheid die gepropageerd wordt door meerdere
erediensten en door de overheid doordat ze ze financiert, houdt de maatschappelijke genderongelijkheid
in stand en justifieert die ten nadele van het wettelijke en normatieve kader van diezelfde overheid (en
erediensten!) over de fundamentele gelijkheid van de
mens.
Afgezien van het feit dat het voor de federale uitgaven eigenlijk een verplichte oefening is, is het voor de
levensbeschouwingen ook heel interessant om voor
zichzelf – met meer betrouwbare cijfers dan diegene
waar wij over beschikken – deze oefening te doen en
de situatie van vrouwen en mannen respectievelijk in
kaart te brengen. Daardoor zal nog duidelijker worden welke de impact precies is van de uitsluiting van
vrouwen voor bepaalde functies, en in welke mate in
die levensbeschouwingen waar vrouwen in principe
wel toegang hebben tot alle functies, er toch nog
sprake is van een glazen plafond.
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