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WAGGGS Europa (ERW) is toegewijd aan 
werken rond gender en diversiteit in alles wat we 
doen. Scouting gebeurt niet in een vacuüm: we 
functioneren in een maatschappelijk kader, waarin 
ieder van ons met verschillende ervaringen en 
uitdagingen te maken krijgt. Om te verzekeren dat 
iedereen die wil deelnemen aan Scouting en Gidsen 
dat ook kan, moeten we ons actief inzetten om 
verschillen binnen onze beweging te omarmen. 
Dat is van het grootste belang als we onze missie 
willen volbrengen: meisjes en jonge vrouwen 
helpen hun potentieel maximaal  te ontwikkelen 
als verantwoordelijke wereldburgers. Je kunt meer 
lezen over onze doelstellingen in de ERW strategie 
rond gender en diversiteit.1

Scouting en Gidsen heeft een impact op de 
persoonlijke ontwikkeling van jongs af aan, 
waardoor we een unieke rol kunnen spelen en 
onze leden kansen kunnen bieden om zich te 
ontwikkelen. Het is onze verantwoordelijkheid om 
een omgeving te creëren waarin jongeren en leiders 
hun verschillen kunnen delen en elkaar respecteren, 
zodat ze een thuis kunnen vinden binnen Scouts en 
Gidsen.

Inclusiviteit bevorderen is essentieel voor ieders 
welzijn. Het welzijn van kinderen en jongeren 
verzekeren in al onze activiteiten is de basis voor 
een goed educatief programma en een omgeving 
waarin jongeren kunnen openbloeien.2

WAAROM GENDER EN DIVERSITEIT? WAT BEDOELEN WE MET ‘GENDER’?

UN Vrouwen definieert gender als volgt: 

“…de rollen, gedragingen, activiteiten en 
kenmerken die een bepaalde samenleving op 
een bepaald moment als gepast beschouwt voor 
mannen en vrouwen… Deze kenmerken, kansen 
en relaties zijn sociale constructies, en worden 
aangeleerd door socialisatie. Deze elementen 
zijn context- en tijdsgebonden, en kunnen 
veranderen. Gender bepaalt wat wordt verwacht 
van en is toegestaan voor een persoon in een 
bepaalde context. In de meeste samenlevingen 
gelden verschillen en ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen wat betreft opgelegde 
verantwoordelijkheden, activiteiten, toegang 
tot en beheer van middelen, en beslissingsrecht. 
Gender is een onderdeel van een wijdere 
socioculturele context, naast andere belangrijke 
factoren als klasse, ras, armoede, etniciteit, 
seksuele geaardheid, leeftijd, enz.”3

INLEIDING

In eenvoudige termen is ‘gender’ het sociale aspect 
van onze identiteit als vrouwen en mannen: hoe we 
ons kleden, hoe we ons in het openbaar gedragen, 
hoe we omgaan met personen van hetzelfde of het 
andere biologische geslacht, onze rol in het gezin, 
onze verwachtingen in het leven. Het omvat alles 
dat we opnemen uit onze cultuur, samenleving en 
ervaringen, en dat deel wordt van onze ervaring 
van ‘vrouw-zijn’ of ‘man-zijn’. Het is belangrijk op 
te merken dat niet iedereen ‘vrouw-zijn’ of ‘man-
zijn’ ervaart op de meest voorkomende manier in 
hun samenleving, en dat veel mensen zich niet 
vereenzelvigen met een van deze twee binaire 
categorieën.

[1] http://en15egsc.europak-online.net/wp-content/uploads/2015/12/Document-EGC-5_Strategy_EN.pdf
[2[ https://www.wagggs.org/en/resources/child-protection-toolkit/
[3] UN Women, http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
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Er zijn normen, gepaste gedragingen en tradities 
rond allerlei genderidentiteiten in alle culturen. Die 
hebben een impact op hoe we ons voelen en hoe 
anderen ons zien – in persoonlijke relaties, op het 

werk en in andere sociale omgevingen, zoals Scouts 
en Gidsen. Onze genderidentiteit heeft dus een 
impact op alles wat we ervaren en waarnemen.

WAT BEDOELEN WE MET ‘GENDER’? (Contd)



WAT BEDOELEN WE MET 
‘DIVERSITEIT’?
‘Diversiteit’ binnen een groep betekent dat ieder 
individu unieke kenmerken met zich meebrengt, 
waarmee individuen zich van elkaar kunnen 
onderscheiden. In de letterlijke opvatting kan dit 
alles omvatten, van wie wel of niet alcohol drinkt 
tot wie de meeste boeken bezit.  

Vanuit een sociaal en maatschappelijk perspectief 
verwijst diversiteit echter naar het soort verschillen 
dat ervoor kan zorgen dat mensen anders 
behandeld worden in een samenleving. Leeftijd, 
klasse of kaste, economische omstandigheden, 
opleidingsniveau, etnische afkomst, fysieke staat, 
religie, seksualiteit en taalkundige verschillen zijn 
onder de meest voorkomende verschillen die in 
diversiteitsprojecten behandeld worden. Dit soort 
verschillen kunnen beïnvloeden hoe je behandelt 
wordt in je samenleving.
 
Inclusiviteit betekent respectvol en bewust omgaan 
met zulke verschillen, en je bewust zijn van de 
impact die ze hebben op hoe een persoon reageert 
op de wereld en deze begrijpt – ook tijdens het 
evenement, de activiteit of het proces dat je 
momenteel in gedachten hebt bij het gebruiken van 
deze toolkit. Ieder van ons wordt weleens getroffen 
door uitsluiting, het is een menselijke ervaring die 
we allen delen en soms onbewust overdragen. Het 
is belangrijk om proactief inclusiviteit te beoefenen, 
zodat we kunnen aantonen dat onze beweging 
verschillen omarmt en zo de wereld een betere 
plaats maakt voor iedereen 

“Maar op mijn werk/in mijn familie/bij Scouts en 
Gidsen zien we gender, rassen en invaliditeit niet! We 
behandelen iedereen gelijk!”
 
‘Genderneutraal’ zijn, zeggen ‘dat je de persoon 
ziet, niet het ras’ en andere manieren om ons 
neutraal op te stellen tegenover verschillen klinkt 
als iets positiefs – een aanpak die iedereen gelijk 
behandelt, ongeacht persoonlijke kenmerken.
 
Deze aanpak houdt er echter geen rekening mee 
dat onze verschillen beïnvloeden hoe we de wereld 
zien, benaderen en beleven. Het ziet over het 
hoofd dat verschillende mensen ook verschillende 
ondersteuning nodig hebben om dezelfde doelen 
te bereiken, net omwille van hun ervaringen als 
persoon met een bepaald(e) gender, ras, capaciteit, 
economische achtergrond, opleidingsniveau, 
seksualiteit of ander verschil. Als je niet dezelfde 
voorrechten en ervaringen hebt meegemaakt als 
de persoon naast je, kunnen sommige dingen veel 
moeilijker zijn. Dat moet worden (h)erkend door 
leiders tijdens activiteiten of gebeurtenissen: besef 
dat iedereen vanaf een ander niveau start.
 

INLEIDING
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Mensen die verscheidene sociale verschillen 
ervaren, ervaren ook ieder verschil anders als 
gevolg. Meerdere verschillen maken het lijstje 
niet gewoon langer: ze beïnvloeden elkaar. Zo 
zullen twee 15-jarige meisjes in dezelfde klas in 
een hoofdzakelijk christelijk land niet dezelfde 
ervaring hebben als vrouwelijke tiener wanneer 
de ene katholiek en de andere moslima is. 
Een bewustzijn van deze invloed noemen we 
intersectionaliteit. Intersectionaliteit4 maakt het 

mogelijk te beschrijven en begrijpen hoe de 
effecten van verschillende vormen van discriminatie 
op een complexe en cumulatieve manier met elkaar 
combineren, overlappen of kruisen. 

Mainstreaming is een sterkere aanpak dan 
‘neutraliteit’, omdat het al deze verschillende 
ervaringen en hun interacties in beschouwing 
neemt, om zo goede individuele ondersteuning te 
kunnen bieden voor iedereen.

WAT IS MAINSTREAMING VAN GENDER EN DIVERSITEIT? (Contd)

[4] https://www.wagggs.org/en/our-world/europe-region/ 



Mainstreaming betekent simpelweg dat je gender 
en diversiteit beschouwt in alles wat je doet. Het is 
een proces dat je op weg kan helpen naar volledige 
inclusiviteit, zodat alle betrokkenen in een veilige, 
open en diverse omgeving kunnen deelnemen aan 
je organisatie. 

Wanneer we nadenken over gender en diversiteit 
hebben we de neiging om ons op bepaalde 
groepen te richten: mensen vanuit een religieuze 
of raciale minderheid; mensen met een beperking; 
mensen met een bepaalde socio-economische 
achtergrond. Die aanpak kan in sommige gevallen 
nuttig zijn. Maar tegelijk zijn we allemaal anders op 
allerlei manieren. Onze identiteiten zijn gelaagd, 
en een persoon kan tegelijk deel uitmaken van 
bevoorrechte én kansarme groepen. Twee mensen 
kunnen er van buitenaf hetzelfde uitzien, maar erg 
verschillende soorten ondersteuning nodig hebben 
om dezelfde doelen te bereiken. 

Mainstreaming helpt je om niet één groep te 
beschouwen, maar al deze aspecten tegelijk te 
bekijken en zo een flexibele aanpak te ontwikkelen 
waarmee je iedereen kunt ondersteunen. Het 
gaat erom een mindset te creëren waarin je open 
staat voor het aanpassen van je planning, werk en 
evaluatie, zodat je de diversiteit van je leden in acht 
kunt nemen en omarmen.
 

INLEIDING

Maar we werken al rond gender en diversiteit…
 
Super! Heel wat lidorganisaties ondernemen reeds 
fantastische projecten en allerlei maatregelen om 
genderongelijkheid te bestrijden en te zorgen dat 
hun ledenbestand zo divers mogelijk is. 

De ERW Gender & Diversiteit Taskforce en de 
ERW Gender & Diversiteit Werkgroep hebben 
deze toolkit ontwikkeld om onze ledenorganisaties 
te helpen met het mainstreamen van gender en 
diversiteit in al hun werk. Dit handboek werd 
gemaakt na verscheidene rondes research en 
pilootprojecten in de regio, en is bedoeld als flexibel 
startpunt en referentiewerk om te gebruiken 
als hulpmiddel om jouw werk, activiteiten en 
werkmanieren zo inclusief en onbevooroordeeld 
mogelijk te maken. Dat is steeds een work in 
progress. 

Mainstreamen van gender en diversiteit moet 
daarom als een aanpak beschouwd worden, met 
het besef dat niet iedere activiteit die je organiseert 
ook elk punt op het diversiteitslijstje zal afstrepen. 
Maar met flexibiliteit, variatie en als onderdeel van 
een gevarieerd programma zal het ertoe bijdragen 
dat Scouts en Gidsen volledig inclusief zijn. 

WAT IS MAINSTREAMING VAN GENDER EN DIVERSITEIT?
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Onze research heeft aangetoond dat er nog werk 
aan de winkel is, zelfs in deelnemende organisaties 
die al openlijk focussen op en werken aan dit 
onderwerp. Mapping-projecten hebben ook 
duidelijk gemaakt dat sommige organisaties graag 
verdere ondersteuning willen en toegang tot meer 
informatie.

Het Gender en Leiderschap Project toonde in 
het bijzonder aan dat organisaties die al rond 
gender en diversiteit als thema werken, toch 
baat zouden hebben van verdere maatregelen 
om beter te beantwoorden aan de noden van 
ieder individueel lid. Het project volgde zowel 
meisjesgroepen als gemengde groepen, en vond 
aanwijzingen dat jongeren in beide soorten 
groepen nog steeds worstelen met de gevolgen van 
gendervooroordelen. 

Het Gender en Leiderschap Project was een 
researchproject dat in 2016 werd ondernomen 
door WAGGGS in samenwerking met Girlguiding 
UK (Schotland) en Scouting Nederland (SN), 
met hulp van Oxford Brookes Universiteit. Via 
Participatief Actieonderzoek onderzochten 
SN (gemengde groepen) en Girlguiding 
Scotland (meisjesgroepen) hoe hun jonge leden 
gendernormen waarnemen, en of meisjes en jonge 
vrouwen het gevoel hadden dat ze gelijke kansen 
hebben om leidende rollen op zich te nemen, zowel 
binnen als buiten de scoutsbeweging. 

Het rapport, dat je kunt downloaden van de 
WAGGGS-website5, toonde aan dat zelfs wanneer 
individuele leden zich bewust zijn van gender- 
en diversiteitsproblemen als politieke en sociale 
concepten, ze toch soms hulp nodig hebben 
om deze in hun eigen leven te identificeren als 
hindernissen voor hun ontplooiing. Het toonde 

EUROPE REGION RESEARCH –
WAAR WE NU STAAN

ook aan dat er ruimte is voor diepere reflectie over 
diversiteit binnen groepen met schijnbare gelijkheid.  

Het Gender en Leiderschap Project is een 
voorbeeld van Participatief Actieonderzoek, 
waarbij zowel nationale vrijwilligers als lokale 
groepsleiders met een researcher samenwerkten 
om hun project vorm te geven. Dat betekende dat 
research alleen werd uitgevoerd in functie van wat 
specifiek gepast was voor ieders omgeving, en dat 
deelnemers nog tijdens het project de noodzakelijke 
veranderingen konden doorvoeren. Lokale leiders 
gaven aan dat ze het een extreem positieve en 
verbazend gemakkelijke ervaring vonden, en een 
nieuwe manier voor organisaties om rechtstreekse 
informatie te vergaren over hun situatie. We raden 
sterk aan het projectoverzicht te lezen als dit je 
aanspreekt.

GENDER AND DIVERSITY MAINSTREAMING TOOLKIT | 9 

[5] https://www.wagggs.org/en/our-world/europe-region/ 



10 | GENDER & DIVERSITEIT MAINSTREAMING TOOLKIT

INLEIDING

We ervaren constant dat we ‘gegenderd worden’, 
zelfs wanneer we alleen zijn, onafhankelijk van 
de aan- of afwezigheid van andere genders. 
In een exclusieve meisjesgroep kunnen 
genderverwachtingen net zo beperkend zijn als 
in een gemengde groep. Beide soorten groepen 
bieden een waaier aan opties om te werken rond 
het onderwerp gender. 

In meisjesgroepen kunnen we gebruikmaken van 
de unieke steun die personen met gelijkaardige 
ervaringen elkaar kunnen bieden. We kunnen 
bewust activiteiten ontwerpen waarbij leden heel 
andere rollen en houdingen kunnen aannemen dan 
die waarin ze zich gebruikelijk bevinden, of die de 
maatschappij van hun gender verwacht.

Mainstreaming van gender en diversiteit is even 
belangrijk in meisjesgroepen als in gemengde 
groepen. Welk soort organisatie je ook leidt, je zult 
jezelf en je leden alle vragen uit deze toolkit kunnen 
stellen. 

Het is soms gemakkelijker te begrijpen waarom een 
focus op diversiteit, en zeker gender, noodzakelijk 
is in een gemengde groep, waar jongeren moeten 

RELEVANTIE VAN DE TOOLKIT VOOR MEISJESGROEPEN EN GEMENGDE 
GROEPEN

worstelen met de verhoudingen tussen genders 
tijdens hun Scouts en Gidsen-bijeenkomsten en 
-activiteiten. Maar onze research tijdens het ERW 
Gender en Leiderschap Project heeft aangetoond 
dat het net zo belangrijk is genderidentiteit 
te beschouwen in meisjesgroepen, en dit om 
verschillende redenen:
 
• Scouting en Gidsen gebeurt niet in een 

sociaal vacuüm. Jongeren die deelnemen aan 
Scouting en Gidsen tonen weliswaar minder 
gendervooroordelen dan jongeren buiten de 
jeugdbeweging, maar toch worden ze ook 
beïnvloed door alle vooroordelen over gender uit 
hun wijdere omgeving en cultuur.

• Dit kan een impact hebben op hoe ze met elkaar 
omgaan, maar ook op hoe ze zichzelf beoordelen 
en op het zelfvertrouwen dat ze hebben 
wanneer ze kansen nastreven binnen en buiten 
Scouts en Gidsen. 

• De gelaagde identiteiten van jongeren maken 
dat niet iedereen zijn/haar gender op dezelfde 
manier ervaart. Een meisjesgroep bevat 
steeds allemaal jongeren die hun gender op 
verschillende manieren beleven.

 en als leidraad bij het beschouwen van gender 
en diversiteit in je eigen unieke omgeving. 
De tool is gemaakt om flexibel en aanpasbaar 
te zijn; je kunt hem gedeeltelijk en als 
referentiewerk gebruiken, eerder dan hem te 
beschouwen als een programma dat van begin 
tot eind moet worden afgewerkt. Dat betekent 
dat je meteen kunt inzoomen op de secties en 
onderdelen die het relevantst zijn voor jouw 
doeleinden en project. 

Het mainstreamen van gender en diversiteit 
is een proces dat we binnen ERW als team 
doorlopen, samen met jou. Het is een continu, 
evoluerend proces, en er is geen druk of 
verwachting om iedere activiteit meteen 100% 
inclusief te maken. Dat staat organisaties toe 
te groeien en ontwikkelen, en constant te 
reflecteren over beslissingen en hun impact.

DE TOOLKIT GEBRUIKEN

HOE
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Aantekeningen
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TOOLS VOOR EEN MAINSTREAMING-PROJECT

STAP VOOR STAP – DE TOOLKIT GEBRUIKEN

Deze toolkit stelt vijf grote vragen voor, die je 
in zes kerngebieden kunt stellen. De vragen 
worden opgedeeld in kleinere, praktische vragen 
die je jezelf kunt stellen om te verzekeren dat 
je gender en diversiteit in alle onderdelen van 
je werk in beschouwing neemt. De praktische 
vragen zijn gericht aan mensen die betrokken zijn 

bij ledenorganisaties op het nationale niveau. Als 
jij en je team voor eender welk project deze vijf 
vragen opnemen in jullie proces, zijn jullie aan het 
mainstreamen. 

KERNGEBIEDEN
Deze toolkit verwijst naar bestaande WAGGGS-
publicaties rond het ontwikkelen van je 
organisatie, met name de Richtlijnen voor 
het Beoordelen van Groei, en focust op zes 
kerngebieden: 

• Ledenbestand
• Educatief programma
• Financiën
• Relatie met de samenleving
• Structuur en management
• En opleiding.

Elk kerngebied krijgt een eigen hoofdstuk.
 
VIJF SLEUTELVRAGEN
In elk hoofdstuk worden vijf vragen gesteld. 
Dit zijn dezelfde vragen uit de “Quick Start” 
mainstreaming tool van één pagina, ook te 
downloaden van de ERW website6.

De vijf vragen zijn:
• Wie bereiken we?
• Wie neemt deel?
• Wie blijft?
• Wie heeft invloed?
• Wie gaat weg?
 
Dit zijn vragen die jij en je team jezelf kunnen 
stellen over eender welk onderdeel van je werk. 
Specifieke deelvragen worden in ieder kernge-
bied-hoofdstuk aangeboden en apart behan-
deld, eerst vanuit een gender- en dan vanuit 
een diversiteitsperspectief.

Het zou kunnen dat je sommige vragen niet 
kan beantwoorden. Dat kan een nuttig inzicht 
zijn, want zo weet je dat je mogelijks beter ge-
gevens zou verzamelen over bepaalde aspecten 
die je momenteel niet overweegt.

[6] https://www.wagggs.org/en/resources/gender-mainstreaming-europe/ 



GENDER & DIVERSITEIT MAINSTREAMING TOOLKIT  | 13 

TOOLS VOOR EEN MAINSTREAMING-PROJECT

Gegevens verzamelen is van groot belang bij het 
mainstreamen van gender en diversiteit. Scouting 
en Gidsen gebeurt niet in isolatie, en we vervatten 
in onze scoutsactiviteiten de vooroordelen die in 
de samenleving aanwezig zijn, zelfs als we dat niet 
willen. Naar cijfers kijken en specifieke gegevens 
verzamelen rond gender en diversiteit kan ons 
helpen om bepaalde aspecten van onze organisatie 

bloot te leggen die daarvoor onzichtbaar waren. Als 
je al erg inclusief werkt en geen andere gegevens 
hebt dan de algemene perceptie van je organisatie, 
is dit een goed moment om data te beginnen 
verzamelen. Dat is ook zeer nuttig als je aan groei 
werkt. (Meer info over het verzamelen van data 
kun je vinden aan het einde van deze toolkit, in de 
bijlage.)

STAP VOOR STAP - DE TOOLKIT GEBRUIKEN (Contd)

1. WIE BEREIKEN WE?
• Hoe en wanneer communiceren we over 

onze activiteiten naar de buitenwereld?

• Hoe en wanneer communiceren we met 
onze groep?

• Zijn onze externe en interne 
communicatie (onbewust) gericht op een 
bepaald soort mensen?

2. WIE NEEMT DEEL?
• Hoe kunnen we het eenvoudiger maken 

lid of leider te worden van Scouts en 
Gidsen?

• Wat voor rol neemt iemand op wanneer 
hij/zij lid wordt? Is dit gelinkt aan zijn/
haar gender of identiteit?

• Zijn onze leden een goede afspiegeling 
van onze gemeenschap?

3. WIE BLIJFT?
• Wie zijn onze langdurige leden? Is er een 

patroon in wat voor soort jongens en 
meisjes blijven?

• Worden de basisnoden van iedere 
gendergroep vervuld op een eerlijke en 
onpartijdige manier?

• Zijn er ongelijke of discriminerende 
praktijken bij het toekennen van taken, 
rollen, en verantwoordelijkheden, en in 
de besluitvorming?

4. WIE HEEFT INVLOED?
• Wie kan zijn stem verheffen en naar wie 

wordt geluisterd op de verschillende 
niveaus?

• Zijn er strategieën in gebruik om minder 
invloedrijke stemmen ook tot deelname 
aan te moedigen?

5. WIE GAAT WEG?
• Wie stopt met scouts en waarom? 

Heb je procedures om hun redenen te 
bevragen en begrijpen?

• Wordt constructief opgekomen tegen 
ongelijkheid en discriminatie?
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TOOLS VOOR EEN MAINSTREAMING-PROJECT

EEN PROJECT ORGANISEREN

Bij het organiseren van een project hebben jij en je organisatie misschien een verkozen 
structuur of procedure om de ontwikkeling in goede banen te leiden. Als dat niet het geval is, 
kun je de onderstaande structuur overwegen:

• Evalueer in vergelijking met het originele plan: zijn de 
doelen bereikt?

• Leer van je succes en de moeilijkheden, communiceer over 
het succes

• Geef je resultaten door aan wie verder werkt rond het 
thema

• Verzamel gegevens op gepaste momenten

• Vergelijk gegevens met tussenstappen, budget en 
gebruik van middelen

• Voer de activiteiten uit volgens het plan

• Definieer de taken en verantwoordelijkheden

• Stel een schema op en identificeer de 
tussenstappen en prioriteiten

• Beschouw de risico’s

IDENTIFICEREN

OPSTELLEN 
(PLANNING)

IMPLEMENTEREN

OPVOLGEN

EVALUEER 
& TREK 

CONCLUSIES

• Wat voor rol heeft dit project? Voor wie is het, en 
wie is betrokken?

• Wat is de timing en het beschikbare budget?

• Wat zijn de doelen van dit project?

Voor meer info over 
projectmanagement 

kun je terecht bij deze 
WAGGGS publicaties,  

Be The Change 7 en 
WAGGGS Leadership 

Resources:  
Management Skills 8

[7] https://www.wagggs.org/en/resources/be-change-community-action-toolkit/
[8] https://www.wagggs.org/documents/1055/Resources_management_skills_FINAL.pdf
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GEGEVENS VERZAMELEN
 
1.   Wat bedoelen we met gegevens verzamelen? 
Waarom is het belangrijk?
 
Met “gegevens” bedoelen we feiten en statistieken, 
verzameld ter informatie of voor analyse. We 
kunnen oneindig veel gegevens verzamelen, dus 
we moeten inzoomen op wat relevant is voor onze 
noden en doeleinden. Binnen Scouts en Gidsen kun 
je bijvoorbeeld gegevens verzamelen over hoe veel 
jongeren van bepaalde socio-economische afkomst 
geregistreerd zijn, hoe veel geld besteed wordt aan 
het opleiden van vrijwilligers rond diversiteit, of wat 
voor antwoorden je lokale leiders geven wanneer 
ze gevraagd wordt hoe tevreden ze zijn met hun 
vrijwilligerswerk. 

Hoogstwaarschijnlijk werk je al met gegevens over 
je ledenbestand. De volgende stap is nadenken 
over hoe je verdere gegevens wilt verzamelen 
en wat voor vragen je ermee wilt beantwoorden. 
Dit zal je helpen het mainstreamen zo impactvol 
mogelijk te maken, en na te gaan of het ook de 
gewenste effecten heeft in je organisatie.

EEN PROJECT ORGANISEREN (Contd)

2. Wat voor gegevens kun je verzamelen?
 
Er zijn twee manieren om gegevens te verzamelen 
en weer te geven: kwantitatief en kwalitatief.. 

Kwantitatieve gegevens zijn gegevens die 
je exact kunt meten, en kunt weergeven met 
cijfers. Bijvoorbeeld: het aantal jongeren met 
een migratie-achtergrond dat meer dan twee 
jaar bij je groep blijft. Er worden geen opinies 
weergegeven met deze gegevens: het cijfer is 
absoluut, onafhankelijk van wie de gegevens 
opmeet.

Kwalitatieve gegevens zijn veel moeilijker 
uit te drukken met exacte cijfers, maar 
geven je meer inzicht in onderliggende 
redenen. Deze gegevens gaan vaak over de 
ervaringen, waarden en opinies van mensen. 
Bijvoorbeeld: de uitleg die één van je leden 
geeft wanneer je vraagt in welke mate hun 
noden vervuld worden. 

Een voordeel van kwalitatieve gegevens is 
dat ze je inzicht bieden in de motivatie achter 
de beslissingen, noden en antwoorden van 
mensen. Het verzamelen kan meer tijd kosten 
dan bij kwantitatieve gegevens, omdat de 
vragen complexer zijn; en ook de analyse 
kan lastiger zijn, omdat het niet simpelweg 
gaat om cijfers optellen en trends aangeven. 
Mensen zijn ook geen rationele wezens, 
dus er komt vaak wat interpretatie kijken bij 
het opstellen van vragen en vertalen van de 
bevindingen. 

Houd steeds drie vragen in gedachten wanneer je beslist 
welke gegevens te verzamelen:

Wat wil ik weten?

Wat kan ik verzamelen?

Wat kan ik analyseren?



TOOLS VOOR EEN MAINSTREAMING-PROJECT

 
Kwalitatieve gegevens kunnen op verschillende 
manieren verzameld worden:

Enquêtes: gestandaardiseerde vragenlijsten 
die aan iedere deelnemer hetzelfde 
vragen. Deze kunnen verschillende vormen 
aannemen: zie het voorbeeld hieronder van 
de gegevensverzameling over ‘gegenderde 
onderbrekingen in meetings’.

Interviews: gestructureerde of 
ongestructureerde één-op-één-gesprekken met 
sleutelpersonen of leiders in een gemeenschap.

Focusgroepen: Gestructureerde interviews en/
of discussies met kleine groepen individuen 
aan de hand van gestandaardiseerde vragen, 
vervolgvragen en het doorvragen over andere 
thema’s die aan bod komen. 

Observaties: Een groep of individuele Scouts 
en Gidsen wordt gevraagd een specifieke taak 
of actie te volbrengen. Er worden observaties 
gemaakt over hun gedragingen, processen, 
taakverdeling enz. in een reële situatie (bv. op 
de Algemene Vergadering).

EEN PROJECT ORGANISEREN (Contd)

GEGEVENS VERZAMELEN (Contd)

Wanneer je probeert te kiezen tussen deze manieren 
kunnen de volgende vragen helpen:

• Is de methode toepasselijk voor de doelgroep en de 
kwesties die beoordeeld worden?

• Hoe betrouwbaar is het meetinstrument, d.w.z. 
zal het dezelfde antwoorden op dezelfde vragen 
opleveren indien het gebruikt wordt op verschillende 
locaties en tijdstippen? Heeft dit een effect op je 
conclusies?

• Wat zijn de voor- en nadelen van elke soort gegevens 
voor dit project?

3. Hoe kan ik gegevens verzamelen? 

Kwantitatieve gegevens kunnen op verschillende 
manieren verzameld worden: 

Volkstelling: wanneer je gegevens verzamelt 
over elk lid van een groep, bv. wanneer je 
gegevens verzamelt over ieders leeftijd in een 
basistraining, doe je een “klassentelling”. 

Steekproef: wanneer je maar een deel van 
de leden bevraagt, bv. wanneer je gegevens 
verzamelt van drie lokale groepen is dat een 
steekproef van een regionaal programma.

Administratieve gegevens: gegevens verzameld 
als gevolg van de dagelijkse werking van je 
organisatie, bv. gegevens over het aantal uren 
dat vrijwilligers werken, of het aantal leden in je 
organisatie.

Vervolgstudies: het gebruik van a) regelmatige 
enquêtes als basistool b) gecombineerd met 
diepere gesprekken met een focusgroep uit de 
geënquêteerde groep en c) het interviewen van 
informanten over belangrijke kwesties.

16 | GENDER AND DIVERSITY MAINSTREAMING TOOLKIT
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Je kunt ook overwegen gebruik te maken van reeds 
bestaande gegevens. Welke informatie verzamel 
je nationaal over nieuwe deelnemersorganisaties? 
Hoe breng je de geografische spreiding van je leden 
in kaart? Documenteer je al hoe veel tijd door de 
leiders van je organisatie gespendeerd wordt aan 
iedere taak? Hebben gelijkaardige organisaties al 
gelijkaardige data verzameld waarvan je gebruik 
kunt maken? 
Bij het opzetten van je mainstreaming-project moet 
je mogelijks maar kleine aanpassingen doen aan je 
bestaande gegevensverzameling om de sleutelvraag 
te beantwoorden: maakt mainstreaming Scouts en 
Gidsen beter en toegankelijker?
 
4. Goede tools voor gegevensverzameling 
ontwerpen 

Het is vanaf het begin van belang na te denken 
over hoe de verzamelde gegevens zullen worden 
geanalyseerd en gedeeld. Wat voor soort evaluatie 
wordt gebruikt? Wie moet betrokken worden 
bij het opstellen van vragen en factoren? Zorg 
ervoor dat de factoren worden goedgekeurd 
door beleidsvormers binnen de organisatie, zodat 
de resultaten van je onderzoek niet in een later 
stadium geweigerd worden. 

Het is ook belangrijk om consequent te zijn zodat 
je kunt zien hoe de factor die je bestudeert (bv. 
aantal leden, tevredenheid) doorheen de tijd 
evolueert. Je kunt alleen gegevens vergelijken als je 
die elke keer op dezelfde manier verzamelt.

Vermijd anticiperen of misleiden. Als je een 
vragenlijst opstelt en je vraagt ‘vind je dit een goed 
beleid?’, dan is dat een andere vraag dan ‘wat denk 
je van ons beleid?’. Suggestieve vragen beïnvloeden 
de antwoorden en kunnen een impact hebben op 
de geldigheid van je antwoorden en resultaten. 

Stel in vraag of je gegevens regelmatig bijgewerkt 
moeten worden om relevant te blijven en een 
accuraat beeld te geven, en/of aangepast moet 
worden doorheen de tijd om vooruitgang te 
reflecteren. Gegevensverzameling moet mogelijks 
een routine worden en volgens een regelmatig 
schema gebeuren, bv. tweewekelijk, maandelijks of 
jaarlijks, afhankelijk van het doeleind. Bouw voor 
het opstellen van zo’n schema op reeds bestaande 
timing of bronnen van gegevensverzameling, zoals 
de feedback aan het einde van een opleiding. 

Het standaardiseren van gegevensverzameling 
kan ook het gebruiksgemak ervan verbeteren. Een 
goede methode is bijvoorbeeld het gebruik van 
selectiemenu’s, meerkeuzevragen of aanvinkvakjes 
in plaats van open vragen. Antwoorden gemakkelijk 
maken zal ook meer mensen aanmoedigen om deel 
te nemen.

Deze soort standaardisering is nuttig voor het 
verzamelen van bepaalde soorten gegevens, 
maar kan ook gebruikt worden in combinatie 
met open vragen. Dat soort vragen biedt meer 
kwalitatief inzicht en heeft voordelen, hoewel het 
de participatie kan verlagen en de analyse meer 
tijd vergt. Het is belangrijk te experimenteren met 
het ontwerp van je vragenlijst, zodat je werkelijk de 
inzichten verkrijgt die je nodig hebt van je publiek. 

Meestal worden formulieren gebruikt voor 
gegevensverzameling, maar je hoeft je niet te 
beperken tot papieren formulieren. Webformulieren 

EEN PROJECT ORGANISEREN(Contd)

GEGEVENS VERZAMELEN (Contd)

Forms are used most in data collection, but 
don’t limit your thinking to paper forms. 
Web- or mobile-based forms are easy for 
participants to complete in their own time 
and you will get your information faster.



18 | GENDER & DIVERSITEIT MAINSTREAMING TOOLKIT

TOOLS VOOR EEN MAINSTREAMING-PROJECT

EEN PROJECT ORGANISEREN (Contd)

DATA COLLECTION (Contd)

of mobiele enquêtes zijn gemakkelijker voor 
deelnemers om te beantwoorden wanneer zij 
willen, en je krijgt je gegevens sneller.

Wees kritisch bij het ontwerpen van je formulier 
om verwarring en fouten te vermijden. Elk vak op 
het formulier moet een bepaald doel hebben. Vraag 
je af waarom je iedere vraag stelt. Als er geen 
goede reden voor is, verwijder dan de vraag. Dat 
zorgt ook voor een eenvoudiger formulier voor je 
respondenten, wat de deelname kan verhogen. 

Doe een steekproef voor je de enquêtes op grote 
schaal verspreidt: vraag een paar mensen die de 
enquête nog nooit gezien hebben om hem in te 
vullen. Dat kan problemen aan het licht brengen, 
die je zo kunt corrigeren voor iedereen de 
vragenlijst krijgt.

5. Verdere overwegingen bij het plannen van 
gegevensverzameling
 

• Heel wat gegevens worden reeds verzameld 
over wie je leden en abonnees zijn, wie 
deelneemt aan opleidingen en evenementen, 
enz. Hoe kun je deze bestaande bron 
gebruiken voor jouw doeleinden?

• Eens je je gegevens verzameld hebt, kun je 
ze vergelijken met andere gegevens, zoals 
nationale statistieken. Reflecteert jouw 
ledenbestand op een gebalanceerde manier 
de nationale of lokale bevolking? Kun je 
bijvoorbeeld het aandeel leden van een 
bepaalde religie vinden, en dat vergelijken met 
het nationale aandeel? Dat kan je laten zien 
hoe aantrekkelijk je bent voor leden van die 
religie, en zo een groeikans blootleggen.

• Welke gegevens bestaan reeds of worden 
verzameld om je te helpen met het opvolgen 
van veranderingen? Welke relevante research 
en rapporten bestaan reeds over het domein 
waarnaar je onderzoek doet? Als er geen 
gegevens bestaan, wat betekent dat dan? Op 
basis daarvan kun je overwegen of het wel de 
moeite is die zelf te verzamelen. 

• Hoe kun je verzekeren dat ook kleine 
veranderingen meetbaar zijn? Er is steeds 
druk vanwege belanghebbenden om sterke 
veranderingen aan te tonen binnen een korte 
tijd. Het is belangrijk na te gaan welke factoren 
veranderingen op de korte termijn kunnen 
aangeven, en hoe je kleine, genuanceerde 
verschuivingen in gedrag op langere termijn 
kunt documenteren.
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EEN PROJECT ORGANISEREN (Contd)

Gegevensbescherming

Wanneer je gegevens verzamelt, betreft dat 
vaak ook gevoelige persoonlijke informatie 
over identiteit zoals namen, geboortedata en 
contactgegevens. Je hebt een wettelijke én 
morele plicht om deze gegevens te beschermen, 
zodat ze niet toegankelijk zijn voor mensen die 
geen expliciete toestemming hebben van de 
betrokkene. Elk land heeft eigen regels rond 
gegevensbescherming, en je moet zorgen 
dat je organisatie daaraan voldoet. Algemeen 
gelden de volgende principes voor goede 
gegevensbescherming:
 
• Denk kritisch na over welke gegevens je 

verzamelt. Hebt je echt gegevens nodig als 
namen/geboortedata/woonplaats enz.? 

• Bewaar gegevens veilig. Papieren met 
identificeerbare gegevens moeten 
weggesloten worden. Gebruik wachtwoorden 
en encryptie voor digitale opslagmethoden.

• Beperk het aantal mensen dat toegang heeft 
tot de ruwe gegevens. Het is een goed idee 
een ‘functionaris voor gegevensbescherming’ 
aan te nemen en een plan op te stellen voor 
wie toegang heeft tot welke gegevens.

• Onder nieuwe wetgeving die sinds mei 2018 
van kracht is in de EU hebben alle deelnemers 
die hun gegevens doorgeven ook het recht 
om vergeten en verwijderd te worden uit 
databanken. Houd hier rekening mee en 
zorg dat er een procedure is, zodat zulke 
wensen binnen een redelijke tijdspanne, bv. 
24-48 uur, vervuld kunnen worden door de 
verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

• De nieuwe wetgeving dicteert ook dat elke 
betrokkene toegang kan verzoeken en het 
recht heeft alle gegevens in te kijken die je 
over hem/haar verzameld hebt. Zorg opnieuw 
dat hiervoor procedures voorhanden zijn.

“Je hebt een wettelijke én 
morele plicht om deze 

gegevens te beschermen, 
zodat ze niet toegankelijk 
zijn voor mensen die geen 

expliciete toestemming 
hebben van de betrokkene.”
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Participatief Actieonderzoek is een 
onderzoeksproces dat waardevol en effectief 
is gebleken bij het onderzoeken van attitudes 
en de impact van activiteiten op individuen 
binnen WAGGGS Europa Scouting en Gidsen. 
Het ERW Gender en Leiderschap Project, 
waarvan de resultaten in 2016 op de Europe 
Conference gepresenteerd werden, gebruikte ook 
actieonderzoek om te bekijken hoe gender gelinkt 
was aan attitudes tegenover leiderschap bij jonge 

Participatief actieonderzoek werkt in de volgende 
cyclus, met hierbij concrete voorbeelden uit het 
Gender en Leiderschap Project:

• Consultatie: als gemeenschap beslissen welke 
werkpunten er zijn
Er werd een vergadering gehouden met lokale 
leiders en leden van de nationale teams van 
beide deelnemersorganisaties. Een opgeleide 
universitaire onderzoeker leidde de discussies 
om te bepalen welke kwesties de groep 
wilde onderzoeken. Ze leidde hen ook op in 
gegevensverzameling en begeleidde discussies 
over het ontwerpen van relevante activiteiten.

• Eerste analyse: gegevens verzamelen over de 
kwesties
De onderzoeker ontwierp een online enquête 
om de attitudes van jonge leden te bepalen, 
die iedereen invulde om een nulmeting te 
verkrijgen. Daarna ontwikkelde iedere lokale 
leider een controleactiviteit afgestemd op 
zijn/haar groep, die werd uitgevoerd tijdens 
een gewoonlijke bijeenkomst, om de vinger 
te leggen op welke kwesties voor hun lokale 
context van belang waren. 

leden. Het is een collaboratieve onderzoeksaanpak 
die de nadruk legt op het engagement en de 
persoonlijke reflectie van deelnemers, en daardoor 
zeer geschikt is voor ons jeugdgeleide model. Er 
ligt ook een grote nadruk op actie: het doel is een 
bepaalde nood onderzoeken en manieren testen 
om aan die nood te beantwoorden. Het kan daarom 
een nuttige manier zijn voor je organisatie om 
de effecten te meten van veranderingen, nieuwe 
activiteiten of werkwijzen die je implementeert als 
deel van je mainstreaming-project.

• Collaboratief actieontwerp: samenkomen om 
acties te bedenken
De lokale leiders hadden een meeting met 
hun nationale raad en deelden de resultaten 
van hun eerste analyse, waarna ze samen een 
reeks acties ontwierpen die de kwesties uit 
stap 2 zouden aanpakken. 

• Actie implementeren
De lokale leiders voerden de verschillende 
acties uit met hun lokale groepen als 
activiteiten tijdens de normale bijeenkomsten. 

• Tweede analyse: impact van de actie meten
De lokale leiders herhaalden de 
controleactiviteit uit stap 2. De online enquête 
werd herhaald om te bekijken of de attitudes 
van de lokale groep veranderd waren door hun 
deelname aan het project.

 
• Evaluatie

De lokale leiders, het sturingscomité en de 
onderzoeker kwamen samen om de resultaten 
te bespreken en het proces te evalueren. De 
onderzoeker stelde een rapport op gebaseerd 
op de bevindingen.

Hoe werkt het in de context van Scouting en Gidsen?

PARTICIPATIEF ACTIEONDERZOEK 

EEN PROJECT ORGANISEREN (Contd)
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• Het kan een heel effectieve manier zijn om je 
leden te laten nadenken over hun gewoontes 
en om werkwijzen te verbeteren.

• Na initiële instructie over de werkwijzen heb 
je niet per se een academicus nodig voor het 
hele proces…

• …maar het kan waardevol zijn om een 
externe observeerder te hebben. Dit project 
toonde de waarde van een extern oog, 
iemand die nieuwe vragen kon stellen. 
Als academicus had de onderzoeker de 
mogelijkheid om ‘bureauwerk’ te doen om 
de actieve research te ondersteunen, wat de 
organisaties zelf misschien niet konden.

• Sommige lokale leiders waren op voorhand 
bang dat het veel werk zou zijn, maar waren 
aangenaam verrast over hoe gemakkelijk 
de research paste binnen hun gewoonlijke 
bijeenkomsten met leden.

Bedenkingen over participatief actieonderzoek van Scouting Nederland en 
Girlguiding Schotland

• Het was ook een kans voor lokale leiders om 
aansluiting te vinden met elkaar binnen hun 
eigen land, en ze gaven positieve feedback 
over het goede effect op hun ontwikkeling. 
Dit soort onderzoek hoeft niet internationaal 
gevoerd te worden: het kan ook gebruikt 
worden om verschillende omstandigheden in 
contrasterende landsdelen te onderzoeken, 
bv. landelijk versus stedelijk.

• Lokale leiders waren positief over de korte 
tijdspanne van het onderzoek, namelijk zes 
maanden – dat maakte het overzichtelijk.

PARTICIPATIEF ACTIEONDERZOEK  (Contd)

EEN PROJECT ORGANISEREN (Contd)



KERNGEBIED: LEDEN

Ons ledenbestand zou de samenstelling van 
onze samenleving moeten spiegelen, en speelt 
daarom een belangrijke rol in het bereiken van 
diversiteit en gendergelijkheid. Als we leden kunnen 
aantrekken die de volledige lokale bevolking 
vertegenwoordigen en iedereen ten volle kunnen 
ondersteunen, kunnen we erop vertrouwen dat 
ons diverse en gemotiveerde ledenbestand van 
binnenuit verandering zal teweegbrengen doorheen 
de hele organisatie. 

In Scouting en Gidsen hebben we allerlei tradities 
en gebruiken. Die geven ons het gevoel dat we 

INLEIDING
deel uitmaken van een sterke groep, waardoor we 
ons veilig voelen. Ze onderscheiden ons als unit, 
groep of team van de rest van de wereld. Maar om 
inclusiviteit te bereiken moeten we nadenken over 
hoe deze praktijken aanvoelen en wat ze betekenen 
voor een nieuw lid in onze gemeenschap. Misschien 
zijn het net deze praktijken die ervoor zorgen dat 
potentiële leden zich uitgesloten voelen, en die hen 
ervan weerhouden lang genoeg te blijven om voluit 
deel te nemen aan de jeugdbeweging.

“Ons ledenbestand zou de 
samenstelling van onze samenleving 
moeten spiegelen, en speelt daarom 
een belangrijke rol in het bereiken 
van diversiteit en gendergelijkheid”
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WIE BEREIKEN WE?
• Gebruiken we gegenderde taal? Hoe? Gebruiken 

we bepaalde termen altijd in één specifiek 
gender, bv. leider? Wat voor boodschap kan dat 
overbrengen?

• Hoe bereiken we een balans tussen genders in 
foto’s en advertenties?

• Hebben we een inclusiviteitsbeleid voor LGBT+ 
leden?

• Kunnen nieuwe leden bij hun registratie vrijuit 
hun genderlabel kiezen?

• Hoe spreken we zelf over genders? 
Categoriseren we individuen?

WIE NEEMT DEEL?
• Organiseren we activiteiten voor specifieke 

‘karakters’, zoals avontuurlijke meisjes of 
creatieve jongens?

• Rekruteren we in alle leeftijdsgroepen een 
gebalanceerd aantal leden van elk gender? 

• Hebben we meer leiders van één gender? Voor 
welke leeftijdsgroepen?

• Voor meisjesgroepen: rekruteren we naar één 
bepaald beeld van een vrouwelijke Gids, of 
staan we open voor atypische karakters die 
niet passen in een bepaald stereotype van hoe 
meisjes of vrouwen ‘zouden moeten zijn’?

WIE BLIJFT?
• Blijven leden van één gender langer dan de 

andere naarmate ze ouder worden?
• Wat is de structuur van lokale groepen? Hebben 

we diverse en gebalanceerde teams met 
verschillende geslachten en genders in elke unit?

• Verzamel je statistieken over het aantal 
mannelijke en vrouwelijke leden in je organisatie, 
en hun posities? 

• Voor meisjesgroepen: Hoe communiceer je naar 
je leden dat Scouts en Gidsen niet alleen voor 
‘avontuurlijke’ of stereotiep ‘meisjesachtige’ 
meisjes is? Doe je bewust moeite om 
openheid te tonen naar een brede waaier aan 
persoonlijkheden?

WIE HEEFT INVLOED?
• Is er een balans tussen genders binnen de 

besluitvormende structuren? Hebben alle 
genders evenveel mogelijkheid tot en aandeel in 
het uitdrukken van meningen?

• Hoe zorg je ervoor dat vrouwen en jonge 
meisjes zich gesteund voelen?

• Hebben alle leiders gelijke kansen om gehoord 
te worden? Is er een gelijk aantal invloedrijke 
leiders van elk gender?

• Voor meisjesgroepen: betrek je verschillende 
genderperspectieven in je besluitvorming?

WIE GAAT WEG?
• Verzamel je statistieken over je uitvalpercentage 

en de redenen waarom leden van ieder gender 
weggaan in elke leeftijdsgroep?

• Denk je aan genderstereotypes als een mogelijke 
reden waarom leden weggaan?

• Voor meisjesgroepen: voelen meisjes die niet in 
het traditionele beeld van meisjes passen zich 
welkom, of gaan zij eerder weg?

 FOCUS OP GENDER
VRAGEN 
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In een lokale groep zijn de leiders van jongere 
groepen jaloers op de leiders van oudere 
groepen, omdat die niet moeten omgaan met 
jonge Scouts en Gidsen die bang zijn in het bos 
en sommige onderdelen van kamperen lastig 
vinden. In de oudere groep wordt met trots 
gezegd: “Tegen 14 jaar zijn we van de Hello 
Kitty-meisjes af”, waarmee ze bedoelen dat er 
alleen meisjes overblijven die houden van vuil 
worden bij buitenactiviteiten. Een naburige 
groep heeft een andere aanpak. Dankzij de 
vraag ‘wie gaat weg?’ beseften ze dat ze om 
oudere meisjes in de groep te houden sommige 
activiteiten optioneel moesten maken en een 
balans tussen binnen- en buitenactiviteiten 
moesten vinden. 

Leiders van een lokale groep merkten dat 
wanneer tijdens fysieke buitenspelletjes een 
meisje sterk de leiding nam, dit niet in ieders 
idee van normale rollen voor meisjes en 
vrouwen paste. Om beter te begrijpen wat de 
uitdaging was, organiseerden ze conversaties 
met groepsleden en hun familie rond de 
verwachtingen over vrouwen in leidende 
posities. Ze trachtten ook te tonen aan leden en 
hun families welke kansen voor zelfontplooiing 
Scouts en Gidsen biedt aan meisjes door het 
uitproberen van nieuwe rollen. Ze veranderden 
het programma om kleinere stappen te 
nemen bij het uitproberen van nieuwe rollen 
en moedigden leden aan te reflecteren over 
de ervaring om ze leerzamer te maken. Deze 
stappen waren toegankelijker en lieten meer 
leden experimenteren met genderrollen. Leiders 
voerden ook verschillende momenten in om 
het programma te evalueren en frustraties aan 
het licht te brengen, zodat ze het programma 
uitdagend en instructief konden houden op een 
manier die al hun diverse leden geïnteresseerd 
en gelukkig hield.

GENDER

VOORBEELD 1 VOORBEELD 2
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VOORBEELDEN
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KERNGEBIED: LEDEN

Een lokale groep begon haar meisjes van 
tienerleeftijd te verliezen. Na een gesprek 
met meisjes die gestopt waren, beseften 
leiders dat veel meisjes niet langer wilden 
gaan kamperen eens ze hun maandstonden 
hadden. Leiders begrepen dat de wilde 
kampeeromstandigheden (geen manier om 
sanitaire producten weg te gooien, geen 
toegang tot goede douches) een obstakel 
vormden voor de tienermeisjes, vooral wanneer 
de meisjes zich niet op hun gemak voelden om 
dit te bespreken met leiders. Eén obstakel werd 
verwijderd door als standaard onderdeel van 
de kampbriefing informatie te verstrekken over 
het weggooien van sanitaire producten. Leiders 
die op het punt stonden op kamp te gaan 
met tieners bespraken tijdens de opleiding 
hoe ze dit probleem konden aanpakken. Het 
probleem met de douches was moeilijker op te 
lossen, maar leiders vroegen meisjes om met 
hen te komen praten indien ze vaker of betere 
toegang nodig hadden tot douches. 

GENDER

VOORBEELD 3

Een paar jaar geleden labelden sociale 
wetenschappers van de Universiteit van 
Waterloo en Duke Universiteit een lange 
lijst adjectieven en werkwoorden als meer 
mannelijk of vrouwelijk, waarna ze een 
populaire jobwebsite scanden op deze 
woorden en ander gegenderd taalgebruik. Ze 
ontdekten dat jobadvertenties in werkvelden 
met traditioneel meer mannen (bv. software-
programmatie) meestal veel meer mannelijke 
woorden gebruikten, zoals ‘competitief’ en 
‘domineren’, dan advertenties in velden met 
meer vrouwen. Verdere research bevestigde 
dat zulk taalgebruik deze jobadvertenties 
minder aantrekkelijk maakte voor vrouwen.9

Denk je bewust na bij het taalgebruik in je 
advertenties?

VOORBEELD 4

[9] https://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2016/12/14/how-
to-take-gender-bias-out-of-your-job-ads/#7db9f9d11024

VOORBEELDEN
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WIE BEREIKEN WE?
• Wie herkent zichzelf in Scouts en Gidsen en wie 

voelt zich aangetrokken om lid te worden?
• Wie past in jouw profiel van de ideale Scout of 

Gids? Wie wordt afgebeeld in promotiebeelden 
voor Scouts en Gidsen?

• Wiens interesse verlies je door te zeggen dat je 
een meisjesgroep/gemengde groep bent? Zou je 
wel leden van die groepen willen aantrekken, als 
je wist hoe?

WHO JOINS US?
• Hebben mensen speciale vaardigheden of 

middelen nodig om lid of leider te worden? Hoe 
kunnen ze die verkrijgen? Kunnen ze aangekocht 
worden wanneer men lid wordt? Hoe wordt dit 
gecommuniceerd?

• Zullen nieuwe leden kunnen deelnemen aan 
activiteiten met leeftijdsgenoten?

• Hoe spreek en trek je mensen aan die geen 
context of kennis hebben over Scouts en 
Gidsen?

• Moeten mensen ver reizen om lid te worden?
• Is er een minimum verplichte tijdsbesteding als 

voorwaarde om lid te worden? Is er flexibiliteit 
rond hoe mensen kunnen deelnemen?

• Voor meisjesgroepen: hoe kun je meisjes 
aantrekken die geen ervaring hebben met 
exclusieve meisjesgroepen?

KERNGEBIED: LEDEN

OVER DIVERSITEIT

WIE BLIJFT?
• Wie gedijt goed en blinkt uit bij Scouts en 

Gidsen?
• Krijgt iedereen dezelfde kansen?
• Worden sommige vormen van deelname als 

waardevoller dan andere beschouwd?
• Voor meisjesgroepen: voelen onze leden druk 

van de buitenwereld tegen het deelnemen aan 
exclusieve meisjesgroepen?

WIE HEEFT INVLOED?
• Wie wordt gehoord en wie neemt beslissingen?
• Welke gegevens verzamel je over de mensen in 

besluitvormende posities?
• Wat gebeurt er wanneer iemand zich niet 

gehoord voelt? Wat gebeurt er wanneer je merkt 
dat iemand niet bijdraagt? Zou je organisatie 
het merken wanneer sommige groepen niet 
bijdragen?

• Voor meisjesgroepen: promoot je sommige 
stereotiepe attitudes bij de besluitvorming meer 
dan ‘out of the box’ attitudes?

WIE GAAT WEG?
• Maakt het een verschil wie er weggaat en 

waarom?
• Weten we genoeg over wie weggaat en 

waarom?
• Is het oké dat mensen in bepaalde 

omstandigheden weggaan?
• Is het deel van onze cultuur om de echte reden 

voor het weggaan aan het licht te brengen, zelfs 
als dat een confrontatie tussen tegengestelde 
ideeën teweegbrengt?

VRAGEN 
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KERNGEBIED: LEDEN

Een organisatie zonder geloofsachtergrond 
vraagt ‘Wie neemt deel?’, en beseft dat 
jonge moslims ondergerepresenteerd zijn 
in de groep in vergelijking met hun aandeel 
in de bevolking. De organisatie zorgt dat 
promotiemateriaal verdeeld wordt in steden 
met grote moslimpopulaties en organiseert 
ontmoetingsmomenten voor families met 
lokale groepen. Er dagen echter maar een 
paar families op, en er is geen significante 
stijging in leden. De vraag ‘wie heeft invloed?’ 
toont aan dat er geen beleidsmakers met 
een moslimachtergrond werden uitgenodigd 
om bij te dragen aan de discussie over hoe 
met andere sociale organisaties kon worden 
samengewerkt om een diverser ledenbestand 
aan te trekken. In toekomstig werk zorgde de 
organisatie ervoor dat ze een representatieve 
groep leiders hadden om een breder publiek 
aan te trekken.

DIVERSITY

In veel organisaties kunnen jongeren lid worden 
van een groep doordat hun ouders de groep 
vinden en de leiders aanspreken. Het kan 
daarom moeilijk zijn voor jongeren met een 
migratieachtergrond om lid te worden als hun 
familie nieuw is in het land en de ouders de taal 
niet spreken en zich niet op hun gemak voelen 
op een bijeenkomst. Via de vraag ‘wie wordt lid?’ 
onderzocht een organisatie de informatie die ze 
verstrekte, en begon brochures te verspreiden 
in verschillende talen. De organisatie werkte 
ook aan relaties met minderheden, via 
gemeenschapsleiders die zouden kunnen 
helpen met rechtstreekse communicatie. Een 
andere organisatie bood leiders training in non-
verbale communicatiemethoden om de dialoog 
te stimuleren.

VOORBEELD 1

VOORBEELD 2

VOORBEELDEN
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EDUCATIEF PROGRAMMA 

De context mag dan net iets anders zijn voor 
meisjesgroepen en gemengde groepen, maar 
mainstreamen van gender en diversiteit is 
voor beide relevant. Uit het ERW Gender en 
Leiderschap Programma (zie inleiding) weten we 
dat alle organisaties voordeel kunnen halen uit het 
bestuderen van deze thema’s in hun educatieve 
programma’s. De voordelen kunnen liggen in groei, 
een sterker programma, leden die langer blijven enz. 
In meisjesgroepen kan het goed zijn te bekijken 
of je educatieve programma alle verschillende 
interesses van je diverse leden respecteert, en 
niet gemaakt is voor en gebaseerd op stereotiepe 
ideeën van wat meisjes leuk of stom ‘zouden 
moeten’ vinden, of op één soort meisje.
In gemengde groepen kun je het programma 
herzien om te verzekeren dat alle leden gelijke 
kansen hebben om activiteiten te genieten, 
actie te ondernemen, en deel te nemen aan de 
verschillende evenementen. Het programma 
zou iedereen evenzeer moeten engageren en 
interesseren.

WAT IS EEN GOEDE PROGRAMMATIE? 

gTOEGANKELIJK
Inclusiviteit en deelname zijn het hart van Scouts 
en Gidsen. Het is onze missie ‘meisjes en jonge 
vrouwen te helpen hun potentieel maximaal 
te ontwikkelen’, zonder daarbij te beperken of 
bevragen welke (soort) meisjes.
Met een inclusief educatief programma promoot je 
verbondenheid met de gemeenschap, intercultureel 
leren en gelijke kansen voor alle jongeren, ongeacht 
hun verschillen. Dat kan door specifieke activiteiten 
te organiseren rond deze thema’s, maar ook door 
te verzekeren dat alle programma’s inclusief zijn 
ongeacht gender, vaardigheid, of geografische of 
socio-economische achtergrond. 

WAAROM IS DIT RELEVANT VOOR JOU? 

gRELEVANT
Om onze jonge leden geëngageerd te houden 
moet het programma relevant zijn, en begrip 
tonen voor wat zij nodig hebben en wat voor hen 
belangrijk is. Stereotypes en vooroordelen rondom 
hen herkennen en hun verwachtingen, kansen en 
uitdagingen zien is van vitaal belang om leden te 
engageren.

gOPWINDEND
Scouts en Gidsen heeft een holistische aanpak 
rond educatie en wil verzekeren dat alle jongeren 
de kans hebben om zich goed te voelen en in een 
veilige omgeving uit hun comfortzone te stappen. 
Ruimte bieden om delen van hun persoonlijke 
ontwikkeling te verkennen waartoe ze anders 
geen kans zouden hebben, is een geweldige kans 
om stereotypes te betwisten. Deze kans volledig 
benutten is de verantwoordelijkheid van ieder van 
ons, zowel nationaal als lokaal. Stel je programma’s 
zo op dat leden staan te trappelen om deel te 
nemen! Activiteiten moeten innovatief, tof, actief 
en uitdagend zijn.

gLEDEN-GELEID
Gebruik je programma effectief, zodat jongeren 
zelf de leiding kunnen nemen in hun leerproces 
en de kans krijgen om de moderne vaardigheden 
te ontwikkelen (communicatie, samenwerking, 
creativiteit, karakter, burgerschap en engagement) 
die onze methodes zo goed ondersteunen. 

Ons doel is te verzekeren dat het educatief kader 
en de programma’s gebruikt worden door onze 
ledenorganisaties om jongeren aan te moedigen 
stereotypes die ze zelf hooghouden te herkennen 
en te weerleggen, en hen het zelfvertrouwen te 
geven om open te bloeien in een wereld waar zo’n 
stereotypes ook floreren. 

Zorg dat je programma ROLT: het is 
Relevant, Opwindend, Leden-geleid, 

en Toegankelijk
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EDUCATIEF PROGRAMMA 

WAAROM – doen we wat we doen? 
Dit kun je bekijken op het macroniveau door te 
kijken naar onze missie, of op het microniveau 
door na te denken over de specifieke educatieve 
doelen voor de specifieke noden van één 
specifiek lid. Uiteraard ligt er tussen die twee 
uitersten een continuüm. De eerste vraag die 
we ons dienen te stellen bij het opstellen van 
het programma voor onze groep of voor de 
activiteiten op het lokale niveau is ‘waarom?’ en 
‘wat wil ik bereiken?’. Als non-formele opvoeders 
willen we verzekeren dat onze activiteiten 
inclusief zijn, en onze doelstelling ondersteunen 
om alle leden wereldburgers te helpen worden.

HOE – deze vraag is rechtstreeks gelinkt aan 
de GGGS educatieve methode en zijn vijf 
onderdelen: Leren in Kleine Groepen, Mijn Pad 
Mijn Tempo, Leren door te Doen, Verbinden met 
Anderen, Verbinden met de Wereld. Als we al 
deze onderdelen opnemen in ons programma 
en ze ook beschouwen vanuit perspectieven 
van gender en diversiteit, zijn we goed op weg 
naar een holistische aanpak die ons in staat stelt 
mensen van verschillende achtergronden te 
verwelkomen.

WAT – dit heeft betrekking tot onze 
activiteiten (kamperen, spellen, vrijwilligerswerk, 
belangenbehartiging enz.). We willen verzekeren 
dat onze activiteiten onze doeleinden 
weerspiegelen en de GGGS educatieve methode 
volgen. Als we activiteiten plannen, moeten we 
ervoor zorgen dat die gevarieerd en inclusief 
zijn – met het begrip dat sommige activiteiten 
niet volledig inclusief kunnen zijn voor alle leden, 
bv. zeer fysieke activiteiten. Het belangrijkste is 
verzekeren dat er een algehele holistische aanpak 
geldt, en dat we steeds werken aan het meest 
inclusieve programma mogelijk.

We leren allemaal op verschillende manieren en 
zijn geïnteresseerd in verschillende dingen. We 
moeten in gedachten houden dat de meeste 
mensen – ook onze leiders – onbewuste 
vooroordelen kunnen hebben. Als associatie is 
het onze taak de lokale leiders te ondersteunen 
zodat ze deze vooroordelen kunnen (h)erkennen 
en begrijpen, en hen tools aan te bieden 
(opleidingen, programma’s, steun enz.) om 
verschillen te omarmen. Een educatief kader 
dat iedereen aanmoedigt in hun waarde creëert 
een veilige, inclusieve en verwelkomende ruimte 
waarin mensen met verschillende achtergronden 
kunnen openbloeien.

Als we inzoomen op het Girl Guiding en Girl Scouting (GGGS) educatief kader, 
de educatieve methode en het programma, is het de moeite om de focussen 
op drie aspecten ervan: waarom, hoe en wat?

WAAROM IS DIT RELEVANT VOOR JOU? 

MEER 
WETEN?

WAAROM, HOE, WAT?
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WIE BEREIKEN WE?
• Is er een lage deelname aan sommige activiteiten 

omwille van gender-gerelateerde redenen? 
Hebben sommige leden het gevoel dat een 
evenement of activiteit niet gepast is voor hun 
gender, of gebaseerd is op stereotypes? 

• Hoe evalueer je de educatieve behoeften van je 
leden? Hoe kunnen ze feedback geven en hoe 
verzeker je dat iedereen gehoord wordt? 

• Hoe maak je gelijke toegang tot verschillende 
activiteiten voor iedereen beschikbaar?

• Gebruik je een balans aan gegenderde termen 
in je educatieve programma en gebruik je zowel 
mannelijke als vrouwelijke woordvormen? 
Gebruik je één van de twee vaker, en 
weerspiegelt dit de machtsverhoudingen?

WIE NEEMT DEEL?
• Hebben alle leden van je organisatie gelijke 

kansen om aan verschillende activiteiten deel te 
nemen, actie te ondernemen en deel te nemen 
aan evenementen, onafhankelijk van gender?

• Zijn alle leiders, onafhankelijk van gender, even 
actief in alle soorten educatieve activiteiten voor 
alle leeftijdsgroepen?

WIE BLIJFT?
• Voelt elk jong lid zich voldoende uitgedaagd en 

verrijkt?

• Hoe zorg je ervoor dat je programma niet op 
gender gebaseerd is, bv. dat leiders minder 
verwachten van jongens of meisjes bij een 
bepaalde activiteit?

EDUCATIEF PROGRAMMA 

• Hoe zorg je ervoor dat het programma niet is 
gevoed door stereotypes en er geen creëert? 

• Waar liggen de genderstereotypes binnen je 
programma, kun je ze identificeren? Wat zijn 
de bestaande vooroordelen? Beïnvloedt dit wie 
gemotiveerd is om te blijven?

WIE HEEFT INVLOED?
• Wie ontwikkelt de activiteiten voor jonge leden? 

Wie schrijft/creëert je educatieve programma?

• Hoe verzamel je feedback op het programma 
van jonge leden en leiders van alle genders? Wie 
neemt de uiteindelijke beslissingen over welke 
feedback wordt gebruikt en welke veranderingen 
worden doorgevoerd?

• Wie houdt de eindverantwoordelijkheid 
om te verzekeren dat het programma geen 
genderstereotypes bevestigt?

WIE GAAT WEG?
• Welke gegevens verzamel je over de impact en 

relevantie van je programma wanneer iemand 
een lokale groep verlaat?

• Vraag je welke activiteiten de leden die weggaan 
graag deden en welke niet, en of bepaalde 
activiteiten hun beslissing beïnvloedden?

• Hoe ontdek je welke activiteiten de leden die 
weggaan in de plaats gaan doen? Zijn er trends? 
Zijn de trends gender-gerelateerd? 

• Kun je beïnvloeden en omkeren wie weggaat 
door je educatieve programma aan te passen?

 FOCUS OP GENDER
VRAGEN 
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EDUCATIEF PROGRAMMA 

Een organisatie heeft een sterke, voortdurende 
nadruk op avontuurlijke buitenactiviteiten. 
De groep beslist op een tweedaagse te gaan 
met een programma vol fysieke activiteiten. 
Dat programma is voor sommige leden 
misschien ideaal, maar neemt niet ieders 
noden in beschouwing, bijvoorbeeld van 
leden die van computergames of wiskunde 
houden, of graag optreden voor een publiek en 
creatief zijn. Deze leden kunnen zich minder 
aanvaard voelen tijdens buitenactiviteiten 
die fysiek zwaar zijn, en minder kans hebben 
een vaardigheid te beheersen en/of hun 
persoonlijke en sociale vaardigheden te 
gebruiken en ontwikkelen in deze context.

Sommige leden voelden zich oncomfortabel 
tijdens de tweedaagse en besloten niet deel 
te nemen aan het kamp aan het einde van 
het jaar, met het idee dat als de tweedaagse 
al moeilijk was, het kamp waarschijnlijk nog 
erger zou zijn. Met dat in gedachten stelden 
de leiders de vraag ‘wie blijft?’ om zo hun 
programma aan te passen. Ze voerden een 
driemaandelijkse planningsbijeenkomst 
in, waarbij ze leden om suggesties voor 
activiteiten vroegen. Iedereen voelde zich 
meer betrokken en alle ideeën werden 
evenzeer overwogen en gerespecteerd, 
sommigen werden geïmplementeerd. 

Wanneer je probeert genderstereotypes te 
overkomen in een programma/troupe/groep 
is het belangrijk om niet enkel activiteiten te 
plannen die traditioneel wel gegenderd zijn.

VOORBEELD 1

“Wanneer je probeert 
genderstereotypes te overkomen 

in een programma/troupe/
groep is het belangrijk om niet 

enkel activiteiten te plannen die 
traditioneel wel gegenderd zijn.”

GENDER
VOORBEELDEN
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Taal heeft een genderaspect: dat kan zowel 
in de structuur van de taal liggen als in hoe 
we verwijzen naar posities of leiders. Een 
organisatie besloot een stemming in te 
voeren om elke twee maanden een nieuwe 
patrouilleleider aan te duiden. Het woord dat ze 
voor leider gebruikten was mannelijk, net als de 
kenmerken die ze toedichtten aan een goede 
leider. Wanneer ze om kandidaten vroegen, 
voelden de meisjes zich uitgesloten omdat ze 
zich niet met de kenmerken vereenzelvigden – 
geen enkele term had een vrouwelijk equivalent. 
Dat resulteerde in exclusief mannelijke 
patrouilleleiders.
Vaak kunnen we kiezen of we mannelijke of 
vrouwelijke termen gebruiken, en in welke 
volgorde. Dat heeft een impact op hoe de 
machtsverhoudingen tussen seksen worden 
ervaren. De groep reflecteerde hierover: 
zeggen we steeds ‘mannen en vrouwen’ in die 
volgorde? Is er een generische term voor leider 
die niet mannelijk of vrouwelijk is? Als onze 
taal gegenderde termen heeft voor mannelijke 
en vrouwelijke leiders, gebruikten we die dan 
evenveel?
In het Nederlands, en vele andere talen, is er 
een vrouwelijke en mannelijke vorm voor leider 
– leidster en leider – maar in het algemeen 
wordt met het mannelijke woord verwezen 
naar leiders van alle genders. Toen de leiders 
dat bespraken, besloten ze een symbool in te 
voeren aan het einde van het woord om aan 
te geven dat het om beide kon gaan: leid@er, 
piloot@, verantwoordelijk@, enz.

EDUCATIEF PROGRAMMA 

Een groep uit België was bezig met de 
planning voor het nationale Welpenkamp 
en wilde een klassiek sprookje gebruiken 
waarin een sterke draak verslagen wordt 
door een prins om een prinses te redden. 
Na gebruik van de toolkit en de vragen ‘Wie 
bereiken we?’ en ‘Wie blijft?’ organiseerde 
de tak een discussie onder leden. Sommigen 
stelden in vraag of traditionele sprookjes wel 
gepast zijn voor een inclusieve organisatie, 
terwijl anderen vonden dat zulke verhalen 
deel zijn van de nationale cultuur en niet ve-
randerd moeten worden. Dit werd bekeken 
vanuit het perspectief van gendernormen, 
en samen werden stappen ondernomen. 
De organisatie besloot sommige van deze 
traditionele verhalen te ‘vertalen’, zodat ze 
het diverse ledenbestand van de organisatie 
weerspiegelden en een variëteit aan mogeli-
jk rollen voorlegden voor alle genders. 

GENDER

VOORBEELD 2 VOORBEELD 3

VOORBEELDEN
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FOCUS OP DIVERSITEIT
VRAGEN 

EDUCATIEF PROGRAMMA 

WIE BEREIKEN WE?
• Waar en hoe deel je info over je educatief 

programma? Wat hebben het huidige doel 
en doelpubliek gemeenschappelijk, en welke 
aspecten van het programma promoot je?

• Hoe pas je verschillende activiteiten aan voor 
een waaier aan persoonlijkheden om dezelfde 
doelen te bereiken?

• Welke leiders bereik je met je 
programmabrochures? Wie verwijdert zich van 
het nationale programma en runt zijn eigen 
regionale/lokale programma? Op welke waarden, 
methoden en idealen willen die leiders zich 
focussen?

• Bereikt je communicatie over je educatieve 
methoden en programma zeker alle (potentiële) 
leden? 

WIE NEEMT DEEL?
• Hoe kom je te weten wat jonge mensen 

momenteel interesseert? 
• Hoe communiceer je de waarden, methoden en 

idealen achter je educatief programma aan je 
leden en hun ouders?

• Hoe creëer je een inclusieve ruimte waarin 
iedereen zijn identiteit kan ontwikkelen?

• Biedt je programma ruimte voor religieuze en 
spirituele verscheidenheid?

WIE BLIJFT?
• Hoe identificeer je waar mogelijke obstakels 

liggen voor leden om aan bepaalde activiteiten 
deel te nemen?

• Wie herkent de educatieve meerwaarde van 
Scouts en Gidsen?

• Wie herkent zichzelf in Scouts en Gidsen?

WIE HEEFT INVLOED?

• Wie heeft de verantwoordelijkheid voor 
het evalueren en herzien van het educatief 
programma? Hoe verzeker je dat je een zo 
groot mogelijke variëteit aan standpunten 
vertegenwoordigt?

• Betrek je je jonge leden bij het 
besluitvormingsproces?

• Verzoek je externe opinies van andere sociale 
actoren over je educatief programma? 

WIE GAAT WEG?
• Welke gegevens verzamel je over de impact en 

relevantie van je programma wanneer iemand 
een lokale groep verlaat?

• Vraag je welke activiteiten de leden die weggaan 
graag deden en welke niet, en of bepaalde 
activiteiten hun beslissing beïnvloedden?

• Vindt iedereen betekenis in je activiteiten? 
Biedt je educatief programma iedereen de 
mogelijkheid om zich te ontwikkelen en 
bekwaam te voelen?
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EDUCATIEF PROGRAMMA 

Een organisatie besluit als vast onderdeel 
van een leiderschapstraining een activiteit 
in te voeren om het educatief programma 
te verrijken en ontwikkelen. Tijdens deze 
activiteit wordt aan deelnemers gevraagd om 
zo veel mogelijk manieren te bedenken om een 
educatieve activiteit uit te voeren. De facilitator 
vraagt de deelnemers te overwegen of de 
diversiteit van de doelgroep een impact heeft 
op hoe de activiteit wordt uitgevoerd. Meestal 
worden zo veel creatievere manieren bedacht 
om het programma en de activiteiten uit te 
voeren. Zo verdeelt de facilitator de deelnemers 
in kleine groepen en geeft hen elk een andere 
activiteit om uit te werken. Eén groep heeft 
bijvoorbeeld de taak om de kookactiviteiten op 
kamp voor de welpen aan te passen. Tijdens 
de tweede ronde vraagt de facilitator hoe de 
deelnemers de taak zouden aanpassen als 
de groep bijvoorbeeld bestaat uit allemaal 
kinderen van verschillende etnische afkomst of 
uit kinderen met een handicap. Alle conclusies 
worden opgelijst en bijgevoegd aan de tips in 
het educatief programma. Zo worden de ideeën 
ook nationaal gedeeld.

Bij het organiseren van een nationaal 
Welpenkamp waren de leiders enthousi-
ast omdat ze een zeer memorabele locatie 
gevonden hadden: een echt kasteel. Drie 
van de 30 deelnemende groepen hadden 
echter ook rolstoelgebruikers uitgenodigd, 
en het kasteel was voor hen niet toegan-
kelijk. Sommigen stelden in vraag of het 
kamp elders moest georganiseerd worden 
als de locatie verder ideaal leek, en maar 
drie van de 30 groepen niet konden deel-
nemen. Maar het planningsteam bekeek het 
vanuit een andere hoek en stelde de vraag 
‘Wat voor organisatie willen we zijn en 
promoten?’. Iedereen was het erover eens 
dat ze een inclusief en toegankelijk kamp 
wilden organiseren, dus contacteerden ze 
een organisatie met expertise in het aan-
passen van locaties en het voorzien van 
rolstoelhellingen. Zo konden ze niet alleen 
iedereen uitnodigen, maar ook alle leden 
bewustmaken over diversiteit en demon-
streren wat je kunt doen om een evene-
ment inclusief te maken. Handicaps zijn 
geen obstakel, wel een manier om je blik te 
openen en nieuwe relaties te vormen.

VOORBEELD1 VOORBEELD2

VOORBEELDEN
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Een groep bezoekt een nieuwe rondreizende 
tentoonstelling over dinosaurussen. De leiders 
hebben jonge leden gevraagd geld mee te 
brengen als ze souvenirs willen kopen in de 
winkel, en hebben daarvoor extra tijd voorzien. 
Sommige kinderen hebben daarvoor niet 
genoeg geld en moeten buiten op een bankje 
zitten te wachten op de anderen. De leiders 
hadden voorzien dat dat maar tien minuten 
zou duren, en het daarom geen probleem 
zou zijn als sommige kinderen niks wilden 
kopen. Na reflectie over de dag vroegen ze 
zich af of het de beste, juiste aanpak was om 
tijd te voorzien voor het kopen van dingen, 
en wat er in de plaats kon gedaan worden 
als sommige leden niets wilden of konden 
kopen. Na het stellen van de vraag ‘wie gaat 
weg?’ werd besloten om in de toekomst een 
gemeenschappelijk budget te voorzien en 
daarvoor extra fondsenwerving te organiseren, 
zodat iedereen in de groep zich op zijn gemak 
zou voelen.

Een groep reflecteerde over de veronder-
stellingen die gemaakt worden over de 
familieachtergrond van leden. Ze herzagen 
en updateten hun educatief programma 
en papierwerk om te zorgen dat er overal 
referenties stonden naar ‘ouders, zorgver-
leners of voogden’ in plaats van ‘vader en 
moeder’. 
Als je groep activiteiten organiseert rond 
nationale feestdagen zoals Vader- of Moed-
erdag, houdt je programma dan ook reken-
ing met het feit dat sommige leden miss-
chien geen moeders of vaders hebben? Zij 
willen misschien liever andere familieleden 
of vrienden in de bloemen zetten.

DIVERSITY

VOORBEELD 3

VOORBEELD 4

VOORBEELDEN



RELATIE MET DE SAMENLEVING

De relatie tussen leden en de samenleving is een 
kernpunt van het ethos van Scouts en Gidsen, 
en staat ook omschreven in de kernwaarden van 
veel organisaties. In veel landen leveren onze 
organisaties een waardevolle bijdrage aan hun 
samenleving. 

Een bewustzijn van de thema’s en problemen 
waarmee jongeren vandaag geconfronteerd worden 
en van de realiteit van de inwoners van je land zijn 
onontbeerlijk om sterke banden uit te bouwen met 
je sociale context. Een dieper begrip verdiept ook 
deze banden, en geeft je toegang tot delen van de 
samenleving die vaak vergeten worden.

Partnerschappen vormen met andere organisaties 
op het nationale niveau kan je organisatie helpen 
haar doelen te bereiken, en de ervaringen van je 
leden verbeteren.

Relaties vormen met organisaties die minderheden 
of specifieke groepen representeren kan je helpen 
nieuwe leden aan te trekken en kennis op te 
doen over hoe je leden met bepaalde noden kunt 
verwelkomen, zodat je voor iedereen een veilige 
ruimte vormt. Deze kennis helpt je ook leden te 
houden uit de groepen die je wil aantrekken. 

De juiste partners kunnen sterke bondgenoten 
zijn voor het bouwen van een meer diverse en 
inclusieve organisatie, door ons te helpen uitreiken 
naar gemeenschappen die minder gemakkelijk lid 
worden van Scouts en Gidsen. Enkele voordelen:
 
• Ze hebben reeds een diep inzicht in deze 

gemeenschappen, dat je kunt gebruiken. 

• Ze hebben meestal reeds het vertrouwen van 
deze gemeenschappen, maak daar gebruik van. 

• Ze kunnen je helpen begrijpen waarom kinderen 
uit die gemeenschap geen interesse tonen in je 
organisatie, bijvoorbeeld omwille van de locatie, 
het soort activiteiten, enz.

 
Hoewel partnerships goed kunnen zijn, moeten 
we bij het overwegen van nieuwe relaties steeds 
in gedachten houden wat de waarden zijn van de 
partner, welke stemmen in de gemeenschap we 
willen versterken, en door wie we gesteund willen 
worden. Als we willen diversifiëren, moeten we 
ervoor zorgen dat we partners hebben die onze 
waarden en inzet voor diversiteit delen. We moeten 
ons ook bewust zijn van ons profiel binnen de 
maatschappij*, wie zich ertoe aangetrokken voelt 
en welke impact nieuwe partnerschappen kunnen 
hebben. 

*Ons idee van maatschappij houdt 
onder andere in: interacties met familie, 
leerkrachten, gelijkaardige groepen, de 

media, maatschappelijke organisaties en 
ondernemingen.
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MEER 
WETEN?

“AANSLUITEN BIJ MIJN WERELD”
De educatieve methoden van Scouts en Gidsen 
hebben een sterke link met de kernwaarde 
‘relatie met de samenleving’. Aangaande de 
WAGGGS-missie, ‘meisjes en jonge vrouwen 
helpen hun potentieel maximaal  te ontwikkelen 
als verantwoordelijke wereldburgers’, moeten 
we nadenken over wat het betekent een 
verantwoordelijke wereldburger te zijn, 
en hoe we jonge vrouwen helpen dit te 
bereiken. De educatieve methode die hier 
het best bij aansluit, is ‘Aansluiten bij mijn 
wereld’. “Jonge leden reflecteren over wat 
het betekent een wereldburger te zijn door 
gemeenschapsprojecten te organiseren en zich 
uit te spreken over kwesties die ze belangrijk 
vinden […] Jonge leden worden uitgedaagd bij 
te leren en aangemoedigd zich aan te passen, 
zodat ze kunnen functioneren in verschillende 
omgevingen en de gemeenschappen waar 
ze om geven kunnen ondersteunen.” Het is 
waarschijnlijk dat activiteiten rond deze methode 
vaak in samenwerking met externe partners 
zullen plaatsvinden. Bij het uitvoeren van 
gemeenschapsdienst zullen groepen relaties 
aangaan met ngo’s en andere organisaties, en 
in stedelijke contexten zullen ze zichtbaar zijn 
voor het grote publiek. Zelfs wanneer ze bij 
buitenactiviteiten de natuur verkennen, zullen 
hun activiteiten impact hebben op een milieu 
waarin meerdere belanghebbenden betrokken 
zijn: niet alleen de flora en fauna, maar ook het 
park- of bosbeheer, andere jeugdorganisaties, 
en gewoon mensen die van de natuur willen 
genieten. Wanneer we nadenken over het 
mainstreamen van gender en diversiteit in relatie 
met de gemeenschap, is het belangrijk deze kant 
van het programma niet te vergeten, en te zien 
dat beide onderdelen elkaar beïnvloeden. 

EXTERNE PARTNERSCHAPPEN 
ONTWIKKELEN
Een succesvolle relatie met een externe partner 
opbouwen begint met het evalueren van je 
noden. Waar wil je met de organisatie naartoe 
in de toekomst? Hoe zal het aangaan van een 
partnerschap je daarin helpen?
Ga dan op zoek naar geschikte partners. Zorg 
ervoor dat ze jouw waarden delen, zeker wat 
betreft je beleid rond gender en diversiteit. 
Stel jezelf in een goed daglicht en spreid je kunnen 
tentoon om partners aan te trekken. Ontwikkel 
een ‘pitch’ die duidelijk maakt waarvoor je staat en 
wat de gezamenlijke kansen zijn. Zorg ervoor dat je 
manier van communiceren je principes en waarden 
reflecteert.
Gebruik de gepaste kanalen wanneer je organisaties 
benadert voor een partnerschap, en mik op de 
juiste personen en beleidsmakers. Houd steeds de 
omvang en doelen van je project in gedachten. 
Eens je een goede partner gevonden hebt, is het 
tijd om samen te werken om kansen, parameters en 
een projectkader te creëren. Zorg ervoor dat rollen, 
verantwoordelijkheden en verwachtingen duidelijk 
zijn. Probeer een team samen te stellen dat even 
divers is als je organisatie, waarin ieders stem 
gehoord wordt. 
Houd toezicht en evalueer regelmatig je 
partnerschap en gezamenlijke projecten. Kijk terug 
op de originele doelen en motivatie. Worden deze 
voldaan?
Als je doelen bereikt zijn, kan het tijd zijn voor 
nieuwe of extra partnerschappen met andere 
organisaties. Evalueer, neem de geleerde lessen 
mee, pas aan waar nodig, en begin opnieuw. 
Om meer te leren over het vormen van goede 
partnerschappen kun je de WAGGGS-toolkit 
“Strategic Partnerships - How to build successful 
partnerships”10 raadplegen.

[10] https://www.wagggs.org/en/resources/strategic-partnerships-toolkit/ GENDER & DIVERSITEIT MAINSTREAMING TOOLKIT  | 37 
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WIE BEREIKEN WE? 
• ArWeet je welke genderrollen je in de ogen van 

de gemeenschap vervult?

• Wat denken andere organisaties die rond 
gendergelijkheid werken van je organisatie?

• Wat zijn de dominante ideeën over 
meisjesgroepen/gemengde groepen in jouw 
gemeenschap? Wat denkt het publiek erover?

WIE NEEMT DEEL? (IN HET KADER VAN JE 
WERK AAN GENDERGELIJKHEID)
• Wat is de rol van gender in je partnerschappen? 

Hoe spreek je je in het publiek uit over het 
belang van werken rond gender in je organisatie? 
Deel je je beleid?

• Ben je in de ogen van de gemeenschap een 
gerespecteerde expert wat betreft kwesties 
die meisjes aangaan en andere kwesties rond 
gender? 

WIE BLIJFT?
• Welke rol speelt je organisatie in je 

gemeenschap en haar ideeën over 
genderidentiteit?

• Is je organisatie mee geëvolueerd met de 
gendernormen in de gemeenschap? Is dat ook 
zo in je partnerschappen?

 

WIE HEEFT INVLOED?
• Communiceer je actief en concreet over gender-

gerelateerde thema’s in je gemeenschap?

• Wie vertegenwoordigt je organisatie in externe 
relaties? Worden praktische taken opgedeeld 
volgens stereotypes? 

• Voor meisjesgroepen: gebruik je je positie als 
een organisatie alleen voor meisjes om invloed 
uit te oefenen op de debatten over gender in je 
gemeenschap?

• Voor gemengde groepen: Gebruik je je 
positie als een organisatie met kennis over 
mainstreamen van gender om invloed uit te 
oefenen op de debatten over gender in je 
gemeenschap?

WIE GAAT WEG?
• Vergroot of verkleint je standpunt over gender je 

invloed op de gemeenschap? Hoe verandert dit 
doorheen de tijd?

• Is gender een onderwerp dat je even gemakkelijk 
kunt bespreken met de media, partners en 
ouders van leden? 

• In welke mate is gender in je gemeenschap een 
politiek onderwerp? Heeft jouw inzet ervoor 
een invloed op je relatie met sociale partners, 
bijvoorbeeld lokale bedrijven, de regering of 
ngo’s? 

 FOCUS OP GENDER
VRAGEN 
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Een gemengde groep neemt deel aan de 
lokale kerstmarkt met een spectaculaire 
stand waar bezoekers rond een kampvuur 
kunnen zitten, hun eigen worstjes, appels 
en marshmallows kunnen roosteren, en 
gezellig kunnen praten. Dit is een belangrijke 
fondsenwerving en een kans voor de groep 
om zich te promoten bij de gemeenschap. Elk 
jaar evalueren leiders en oudere leden het 
succes van het evenement, en ze realiseren 
zich dat ze de kans mislopen om een meer 
educatief aspect van hun programma in de 
kijker te zetten, zoals de gemeenschapsactie 
in het lokale ziekenhuis en hun populaire 
spirituele educatieve evenementen. Ze maken 
plannen om bezoekers het volgende jaar 
activiteiten aan te bieden die ze rond het 
kampvuur kunnen doen tijdens het wachten, 
zodat de gemeenschap een juister beeld kan 
vormen van Scouts en Gidsen.

Girlguiding UK is een meisjesgroep die 
jaarlijks een enquête uitvoert bij haar leden 
en externe jonge vrouwen over de kwesties 
die hen interesseren, om de noden en 
interesses van leden beter te begrijpen. 
De resultaten worden gepubliceerd in een 
publiek rapport en vormen de basis voor 
toekomstige programma’s en campagnes. 
Het rapport wordt zowel intern als extern 
verdeeld, via de media. Het kan ook online 
gedownload worden. Een bepaalde kwestie 
kan dermate sterk naar voor komen dat de 
organisatie besluit te lobbyen bij externe 
organisaties of de regering. Op deze manier 
verzekert Girlguiding UK dat het programma’s 
opstelt die inspelen op de noden van 
meisjes vandaag, en die geen stereotypes of 
veronderstellingen bevatten. 11

GENDER

VOORBEELD 1

VOORBEELD 2

[11] https://www.girlguiding.org.uk/social-action-advocacy-
and-campaigns/research/girls-attitudes-survey/

VOORBEELDEN
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WIE BEREIKEN WE? 
• Aan wie denk je als ideale partner voor Scouts 

en Gidsen, en wie contacteer je? Lijken ze op jou 
of zijn ze verschillend? Geef je partners voorrang 
op basis van bepaalde parameters, bv. financiën 
of invloed? Kunnen andere potentiële partners 
ook relevant zijn?

• Is je communicatie gericht op alle jongeren in 
de maatschappij, ook de meest kansarme en 
machteloze?

• Welk profiel van Scouts en Gidsen draag je uit 
naar de maatschappij? Welke verhalen vertel je? 
Zijn bepaalde delen van de gemeenschap meer 
aangetrokken tot je beeldvorming, waarden en 
verhalen dan anderen?

WIE NEEMT DEEL?
• Met wie kun je partnerschappen aangaan? Zijn 

deze altijd gelijkaardig, of kun je ook nieuwe, 
andere partners aantrekken? 

• Weerspiegel je de gemeenschap waarin je leden 
leven? Hoe kom je over op externe partners 
en toekomstige leden? Hoe deel je je beleid en 
ideeën over kwesties als diversiteit? 

WIE BLIJFT?
• Groeit, evolueert en verandert je organisatie net 

zoals de maatschappij?

• Welke veronderstellingen maak je over de 
relaties en positie in de gemeenschap van leden, 
lokale leiders en nationale vrijwilligers? Wat 
veronderstel je over hun gezinnen, educatieve 
en professionele achtergrond, en financiële 
situatie?

 

WIE HEEFT INVLOED?
• Welke stemmen in de maatschappij steun je met 

je partnerkeuze en je acties?

• Welke invloed hebben externe partners op je 
organisatie, je waarden en je werkwijze? Laat je 
hen beïnvloeden hoe je ledenbestand eruit ziet?

• Vertegenwoordig je de ideeën en stemmen van 
je leden in de pers en bij externe organisaties?

• Wie vertegenwoordigt je organisatie in externe 
relaties? Is dit representatief voor de diversiteit 
in je organisatie?

WIE GAAT WEG?
• Wie gaat samenwerking uit de weg en waarom? 

Weet je genoeg over wie en waarom?

• Is het in sommige omstandigheden goed om 
partnerschappen op te zeggen?

• Is het mogelijk dat je leden verliest omwille van 
je partnerschappen?

 FOCUS OP DIVERSITY
VRAGEN 
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Statistieken bij een grote organisatie tonen 
aan dat hun leden etnisch minder divers 
zijn als hun gemeenschap. In recente 
jaren zijn groepen in steden met grote 
migrantenpopulaties beginnen adverteren bij 
deze gemeenschappen. Sommige pogingen 
waren een succes, andere niet. Er hebben 
een aantal groepen het nationale bureau 
gecontacteerd voor ondersteuning. De 
organisatie besluit partnerschappen aan 
te gaan met externe organisaties die met 
deze migrantengemeenschappen werken, 
om beter te begrijpen wat de noden zijn 
en hulp te krijgen bij het vertalen van 
advertentiemateriaal. De meeste documenten 
die voor ouders van leden bestemd zijn, 
bestaan nu in meerdere talen en kunnen 
door iedereen gebruikt worden. Dit is de 
diversiteit ten goede gekomen, en maakt het 
gemakkelijker voor groepen om hun werk te 
adverteren aan nieuwe leden.

VOORBEELDEN1

VOORBEELDEN



FINANCIËN

Het mainstreamen van gender en diversiteit 
kan ook op financiën worden toegepast door 
het creëren van inclusieve financiële structuren. 
We zullen focussen op drie relevante gebieden: 
het toewijzen van middelen; besluitvorming 
over budgetten; en gelijke toegang tot middelen 
garanderen. 

De financiële beslissingen die je organisatie maakt 
betreffende de steun en voorzieningen voor 
verschillende activiteiten en groepen hebben een 
grote impact op wie kan deelnemen en hoe. Om 
het mainstreamen van gender en diversiteit te 
incorporeren, zal je moeten nadenken over hoe je 
je financiële middelen toekent (vb. via je budget) op 
het niveau van individuele leden, lokale groepen en 
in een wijdere context.

Om inclusiever te werken is letten op hoe 
je middelen toekent noodzakelijk, maar niet 
voldoende. Vanaf de budgetfase kan inclusiviteit 
mee aan de basis liggen, door te verzekeren 
dat de besluitvormende organen divers zijn en 
ieders noden vertegenwoordigen. Daarvoor zijn 
transparante selectieprocessen voor leden nodig, 
en relevante opleidingen over inclusieve financiële 
praktijken.

Soms worden toegekende middelen niet 
gebruikt door wie ze nodig heeft. Dat kan komen 
door praktische of gevoelsmatige obstakels, 
of een gebrek aan kennis en bewustzijn. Om 
middelen praktisch te kunnen gebruiken hebben 
mensen informatie, technische middelen (adres, 
bankrekeningen, toegang tot email en internet,…) 
en vaardigheden (formulieren invullen enz.) nodig.

Obstakels voor toegang tot middelen kunnen ook 
symbolisch zijn. Vertrouwelijkheid en discrete 
omgang met aanvragen voor financiële steun 
zijn van het hoogste belang om mensen op hun 
gemak te stellen en te zorgen dat ze zich welkom 
en comfortabel voelen bij het grijpen van kansen. 
Daarom is het belangrijk dat besluitvormende 
organen rekening houden met toegang tot 
middelen en het bewustzijn errond, en dit met hun 
leden communiceren.

Ten slotte is het voor inclusieve 
financiën belangrijk dat je flexibel, 
fair en attent bent.
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WIE BEREIKEN WE?
Ken je gelijke middelen toe om alle genders te 
bereiken?
Ken je middelen toe om potentiële leden te 
bereiken met atypische genderrollen?
Is er binnen je organisatie een link tussen gender 
en financiën? Trek je bijvoorbeeld een deel van de 
bevolking aan met financiële zekerheid, maar ben 
je minder populair of bekend bij minderbedeelde 
groepen en mensen?
 
WIE NEEMT DEEL?
• Heeft je lidgeld een invloed op de deelname van 

verschillende genders? Is het mogelijk dat ouders 
meer geneigd zijn voor hun zoon te betalen dan 
voor hun dochter, of omgekeerd?

• Is er een correlatie tussen welke leden de 
mogelijkheid hebben hun lidgeld te betalen, 
en hun verkozen genderrol? Zijn de leden met 
betere financiële toegang tot je activiteiten 
ook de leden die het best in de sociale normen 
passen?

• Is er een correlatie of link tussen leden met 
betere financiële toegang en hun verwachtingen 
van een ‘traditioneel’ Scouts en Gidsen-
programma, of traditionele genderrollen binnen 
activiteiten?

FOCUS OP GENDER

WIE BLIJFT?
• Ben je je bewust van, en bespreek je, de 

macht die rijkdom met zich meebrengt in de 
samenleving, en hoe over middelen wordt beslist 
in jullie organisatie?

• Wordt omgaan met geld traditioneel door één 
gender gedaan in je samenleving of organisatie? 
Zijn er overeenkomsten tussen de personen die 
belangrijke financiële beslissingen nemen?

WIE HEEFT INVLOED?
• Hebben leden de mogelijkheid openlijk vragen te 

stellen over genderperspectieven in het budget 
aan de besluitvormers?

• Wordt een genderperspectief overwogen bij het 
toekennen van budgetten?

• Vertoon je een besef van het feit dat geld macht 
meebrengt en daarom ook een bron van conflict 
is, met name wanneer het gaat om onenigheid 
over gegenderde salarissen?

WIE GAAT WEG?
• Hebben leden van één gender meer toegang 

tot middelen en een hoger salaris omwille van 
het soort werk dat ze uitvoeren, en daardoor 
meer mogelijkheid om lidgeld, kampgeld enz. te 
betalen?

• Worden bij afscheidsgesprekken kwesties naar 
voor gebracht zoals de moeilijke balans tussen 
werk, gezin en vrijwilligerswerk, die opgelost 
zouden kunnen worden door extra middelen van 
de organisatie? Worden kwesties als een gebrek 
aan veiligheid op weg naar huis na late meetings, 
of andere genderspecifieke problemen, 
aangekaart?
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FINANCIËN

In een meisjesgroep wordt financiën gezien 
als iets dat vrouwen normaal niet doen of 
waar ze geen interesse in hebben. Het budget 
bepalen wordt daarom door de oudere leiders 
gedaan en wordt als ‘noodzakelijk kwaad’ 
gezien. Jonge vrouwelijke leiders hebben 
weinig te zeggen over waar geld naartoe gaat 
en raken gefrustreerd. Ze beseffen dat ze 
betrokken moeten worden bij de financiële 
besluitvorming als ze invloed willen over waar 
geld naartoe gaat. 
Jongere en oudere leiders besluiten samen 
aan het budget te werken zodat de jongere 
generatie meer toegang tot en invloed 
op de uitgaven heeft. Dat helpt jonge 
vrouwen ervaring opdoen met financiën, 
het promoot een wijdere blik op wat 
vrouwen kunnen, bemoedigt de uitbreiding 
van beperkende genderrollen, en ontsluit 
nieuwe mogelijkheden voor ontplooiing en 
verantwoordelijkheid.

Leiders in een lokale groep bemerken dat in 
sommige gezinnen gemakkelijker geld wordt 
besteed aan activiteiten voor jongens dan 
voor meisjes. Om deel te kunnen nemen aan 
activiteiten hebben leden een nieuw uniform, 
een slaapzak en andere kostbare uitrusting 
nodig. De leiders denken na over een 
oplossing en komen met de volgende ideeën:

• de uniformvereisten verzwakken

• een tweedehands uniformverkoop 
organiseren

• een groepsaankoop van kampeerspullen 
die uitgeleend kunnen worden

• initieel gratis bijeenkomsten aanbieden 
zodat leden kunnen beslissen of ze 
willen blijven

• bekijken of het lidgeld verlaagd kan 
worden en of er toelagen gegeven 
kunnen worden voor kampgeld

Na een jaar zijn meer meisjes lid gebleven, 
en leiders bemerken dat er ook nieuwe 
leden uit buurten met lagere inkomens 
zijn bijgekomen.

GENDER

VOORBEELDEN 1

VOORBEELDEN 2

VOORBEELDEN
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FINANCIËN

WIE BEREIKEN WE?
• Is de hoeveelheid lidgeld die je van leden 

vraagt gepast voor hun socio-economische 
achtergrond? Bied je een glijdende schaal aan 
voor lidgeld?

• Kom je over als een organisatie die betaalbaar is 
voor potentiële leden?

• Hoe prioriteer je verschillende lokale groepen 
in je budget? Wordt rekening gehouden met 
specifieke omstandigheden, of hebben dezelfde 
groepen altijd voordeel, bv. gebaseerd op 
locatie?

• Reflecteren je prioriteiten de socio-economische 
structuren van de maatschappij?

• Waar haal je je geld vandaan? Heeft dit invloed 
op gelijke kansen, zijn er beperkingen of 
richtlijnen?

• Welk type activiteiten krijgt prioriteit in je 
budget? Zijn deze activiteiten ook toegankelijk 
voor groepen die niet traditioneel tot je 
ledenbestand behoren?

WIE NEEMT DEEL?
• Wie kan zich het lidgeld veroorloven? Hoeveel 

uitrusting is nodig om deel te nemen? Is het 
mogelijk om uitrusting te lenen, of moeten leden 
er zelf kopen?

• Heb je manieren om alle activiteiten betaalbaar 
te maken voor alle leden?

• Hoe financieren leiders activiteiten? Leg je 
leiders druk op om bepaalde activiteiten zelf te 
financieren?

• Als leiders zelf activiteiten vooraf betalen, is er 
dan vertraging bij het terugbetalen? Kan dit druk 
zetten op leiders?

• Heb je lokale partners die individuele leden 
kunnen sponsoren indien nodig? Wat voor 
positie geeft dat aan de gesponsorde leden?

WIE BLIJFT?
• Hoe rapporteren leiders over de financiën van 

de groep? Hebben leiders daarvoor middelen en 
ondersteuning?

• Wie kan zich veroorloven lid te blijven? Als een 
ander familielid ook lid wil worden, hebben ze 
daar dan de middelen toe?

• Ben je je bewust van economische trends in je 
land en lokale omgeving, en pas je je budgetten 
daaraan aan?

• Zie je een duidelijke stijging in leden, of in 
de diversiteit van leden, op vlakken waar 
je investeert in het verlagen van financiële 
drempels?

FOCUS OP DIVERSITEIT
VRAGEN 
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WIE HEEFT INVLOED?
• Als er systemen zijn om ondersteuning te bieden 

aan leden met weinig middelen, wie beslist dan 
wie ondersteuning krijgt en wie niet? 

• Probeer je ervoor te zorgen dat je leden 
autonome financiële beslissingen kunnen 
nemen?

• Wie bepaalt het budget? Wiens belangen 
behartigen zij?

• Omvatten sommige functies in de organisatie 
bepaalde privileges, zoals terugbetaling van 
kosten? Zijn deze kansen gelijk verdeeld en 
toegankelijk?

• Laat je externe partners toe je programma te 
beïnvloeden in ruil voor financiële steun?

• Hebben mensen met meer rijkdom ook meer 
invloed of bekleden ze gemakkelijker invloedrijke 
posities? 

FINANCIËN

FOCUS ON DIVERSITY (Contd)

WIE GAAT WEG?
• Gaan leden weg omdat deelname te duur is? Is 

er groepsdruk om uitrusting of kleding aan te 
kopen, die een rol speelt in wie weggaat?

• Ben je er zeker van dat vrijwilligers geen verlies 
maken met de hulp die ze bieden?

• Welke groepen hebben moeite om verder te 
gaan en zijn financieel zwakker?

• Welke partnerorganisaties beginnen of stoppen 
met financiële steun aan Scouts en Gidsen, en 
waarom?

• Gaan leden weg omwille van economische 
veranderingen in hun gezin? Konden ze 
informatie over hun financiële moeilijkheden met 
je delen, en indien niet, waarom niet?
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FINANCIËN

Een lokale groep heeft moeite met steun 
ontvangen van externe sponsors. Ze weten 
dat de partners naar alle aspecten van de 
organisatie kijken, en vooral diversiteit willen 
steunen. Externe financiering is voor veel 
groepen belangrijk, en iedere groep moet 
kritisch beoordelen welke externe steun ze wil 
aantrekken: het is belangrijk dat externe partners 
onze waarden ondersteunen.
De groep besluit externe partners en sponsors 
te beoordelen en na te gaan of ze inclusieve 
gender- en diversiteitsprofielen hebben, en 
deze aspecten actief promoten. Op basis 

DIVERSITY

Helaas vormt de kost van een hobby in het 
huidige economische klimaat een belangrijke 
factor in de beslissing van een individu of zijn/
haar ouders om lid te worden. Denk na over de 
kost van deelname, zowel voor volwassenen 
als leden. Vaak worden gesponsorde 
plaatsen aangeboden aan leden van bepaalde 
achtergronden of woonplaatsen. Misschien kan 
het model voor je lidgelden aangepast worden 
om je lokale groep flexibiliteit te bieden met het 
afbetalen van het lidgeld.

De manier waarop groepen werken vereist vaak 
dat leiders middelen aankopen. Hoewel alle 
kosten steeds terugbetaald moeten worden, 
kan vertraging bij het terugbetalen ook een 
obstakel vormen voor sommige leiders. Een 
kassa met voorraad of voorafbetalingen kunnen 
de druk wegnemen.

In een lokale groep worden budgetten 
toegewezen via meerderheidsstemming. Zo 
worden echter nooit activiteiten georganiseerd 
voor minderheden van bepaalde etnische achter-
gronden of voor de rolstoelgebruiker in de groep. 
Hoe ga je om met dit dilemma?

Een inclusieve organisatie vereist een budget 
voor bijkomende noden. Mogelijk moet de or-
ganisatie steun voorzien voor deze groepen, bv. 
plaatsen bekostigen voor benadeelde groepen; 
de locatie van een bijeenkomst wijzigen of aan-
passen om hem toegankelijk te maken; of nieuwe 
activiteiten ontwikkelen die inclusiever zijn. Deze 
aspecten zijn voor iedere organisatie individueel 
en moeten in rekening gebracht worden bij het 
budgetteren, toekennen van toelagen en aantrek-
ken van externe steun en fondsen.

VOORBEELD1 VOORBEELD2

daarvan werd een lijst met mogelijke partners 
opgesteld die de waarden van Scouts en Gidsen 
onderschrijven. Er werd ook overwogen hoe de 
groep communiceerde met de potentiële partners. 
Ze vergeleken hun aanpak van inclusiviteit met 
die van de sponsors en beseften dat veel zaken 
verbeterd konden worden. Om hun identiteit te 
verduidelijken voegde de groep een paragraaf 
toe aan haar website specifiek over diversiteit 
en inclusiviteit. Zo wisten sponsors ook dat 
de groep openlijk diversiteit ondersteunt. Een 
duidelijke boodschap kan zorgen voor sterkere 
partnerrelaties.

VOORBEELD3
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STRUCTUUR EN MANAGEMENT

De structuur van een organisatie bepaalt hoe 
mensen en groepen erin zich tot elkaar verhouden. 
Het bepaalt wie beslissingen neemt en hoe 
beperkte middelen toegekend worden.

De manier waarop je vereniging georganiseerd 
is, beïnvloedt ook hoe je leden zich gedragen 
en wat voor mensen in staat zijn leidersrollen te 
vervullen. Besluitvormers die slechts tweemaal 
per jaar persoonlijk bijeenkomen moeten erg 
zelfverzekerd hun opinies kunnen uitdrukken via 
digitale communicatie (telefoon, email, skype enz.)… 
Een groep die alleen samenkomt in de hoofdstad 
is moeilijker te bereiken voor mensen die ver weg 
wonen en niet kunnen autorijden of geen toegang 
hebben tot het openbaar vervoer.

Daarom is het belangrijk te verzekeren dat je 
structuren veilig, divers en open zijn. Een open 
structuur, die ernaar streeft iedereen in de 
gemeenschap te verwelkomen en representeren, 
helpt dat te bereiken.

Het is niet alleen belangrijk leden van verschillende 
achtergronden aan te trekken, maar ook te 
verzekeren dat je organisatie voor al die leden een 
veilige en verwelkomende plek vormt, zodat ze ook 
kiezen te blijven.

Je organisatie zou al een missie en visie moeten 
hebben, maar heb je ook een verklaring die de basis 
vormt voor hoe met alle leden wordt omgegaan?

Zoiets wordt weleens een verklaring van 
inclusiviteit of van principe genoemd. Hoe je 
het ook noemt, het verwijst naar een standaard 
waaraan alle leden dienen te voldoen, die de basis 
vormt van hoe we met elkaar omgaan. Essentieel 
moet deze standaard uitdrukken hoe je van plan 
bent een ruimte te creëren waar iedereen welkom 
is en waar zij die in de wijdere gemeenschap vaak 
gemarginaliseerd worden, zich vrij van stigma, 
discriminatie en onderdrukking kunnen voelen.  

Voor de grootste effectiviteit moet 
de verklaring opgesteld worden 
door een diverse groep, en gedeeld 
worden met alle leden. 
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STRUCTUUR EN MANAGEMENT

WIE BEREIKEN WE?
• Heb je quota voor de verhouding mannen/

vrouwen in je structuren, bv. werknemers, 
bestuur, comités? Heb je overwogen of quota 
nodig of nuttig kunnen zijn?

• Hoe beschrijf je de ideale kandidaat voor 
leidinggevende posities? Is dat gender-
gebaseerd? Gebruikt je gegenderde taal in de 
omschrijving?

• Wie bepaalt de regels die je volgt waar het gaat 
om gegenderd taalgebruik? Wie voelt zich op 
zijn gemak bij deze regels?

  
WIE NEEMT DEEL?
• Welke voorzieningen heb je voor familie of 

andere bestaande verantwoordelijkheden?

• Hoe bepaal je verantwoordelijkheden en rollen 
in projecten? Ga je alleen af op professionele 
ervaring en vaardigheden, of zijn er andere 
criteria die je als even belangrijk beschouwt?

 
WIE BLIJFT?
• Hoe zorg je ervoor dat iedereen kan zijn wie hij/

zij wil zijn?

• Hoe ga je om met verschillende stijlen 
van leiderschap? Hoe verzeker je dat de 
verschillende stijlen (h)erkend worden?

• In welke mate heeft het privéleven van je leden 
een impact op hun leidinggevende positie in je 
organisatie? Is er ruimte voor flexibiliteit binnen 
de structuren, en is dat publiek bekend of wordt 
het per geval bekeken?

 

WIE HEEFT INVLOED?
• Welke kenmerken hebben de mensen in 

leidende posities gemeenschappelijk?

• Wie verheft zijn stem tijdens belangrijke 
vergaderingen? Hoe bewaak je respect en gelijke 
spreekkansen tijdens deze vergaderingen?

• Welke invloed hebben partners en sponsors op 
je structuur en waarden? Zijn ze verbonden met 
een genderstrategie van een andere organisatie? 
Hebben ze macht om je structuur, management 
of waarden te veranderen?

 
WIE GAAT WEG?
• Wie blijft het langst in leidinggevende posities? 

Welke rollen zijn meestal maar kort vervuld? 

• Als iemand voor het eind van zijn/haar contract 
weggaat, of als veel mensen weggaan uit een 
bepaalde rol, welke informatie kun je dan winnen 
van de ontslagnemenden? 

FOCUS OP GENDER

GENDER & DIVERSITEIT MAINSTREAMING TOOLKIT  | 49 

VRAGEN 



STRUCTUUR EN MANAGEMENT

In een gemengde groep bekleden twee mannen 
de twee hoogste posities, de ene is veertiger, 
de andere zestiger. Tijdens de driemaandelijkse 
vergadering met het leidersteam spreken deze 
mannen het meest, en ze zijn zelden overtuigd 
van iets dat jongere teamleden zeggen. 
Minder en minder mensen komen tijdens de 
vergaderingen met nieuwe ideeën. Nieuwe 
leiders voelen zich onzeker en ontoereikend, 
werken vaak overuren om hun waarde te 
bewijzen, maar geven dan op en vertrekken 
na twee of drie jaar. Een toegewijde groep 
binnen de organisatie stelt de vragen ‘wie heeft 
invloed’ en ‘wie gaat weg’, en realiseert zich 
dat stappen ondernomen moeten worden om 
te verzekeren dat meer jonge mensen en meer 
vrouwen betrokken zijn bij de beslissingen.

Een ‘gender-toezichtgroep’ kan een goede 
tool zijn om je organisatie te evalueren vanuit 
de perspectieven van gender en diversiteit. 
Zo’n groep heeft als missie om regelmatig te 
rapporteren over de relaties en balans tussen 
individuen en groepen (genders, minder- en 
meerderheden, hetero en LGBT). 

Hun doel is het in kaart brengen van de 
situatie rond gender in de organisatie. 
De groep draagt bij tot het bereiken van 
gendergelijkheid door gegevens en analyse te 
voorzien. Eén van hun taken is data verzamelen 
(bv. vertegenwoordiging van genders in 
besluitvormende raden), en deze analyseren 
en interpreteren om aan te tonen of er een 
genderbalans geldt in de organisatie. Ze kunnen 
ook een aanspreekpunt zijn voor leden op elk 
niveau van de organisatie die zorgen, vragen 
of ideeën hebben over hoe met gender wordt 
omgegaan

GENDER

VOORBEELD 1 VOORBEELD 2
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STRUCTUUR EN MANAGEMENT

WIE BEREIKEN WE?
• Welke kernwaarden promoot je? Hoe inclusief 

zijn die met betrekking tot leden, niet-leden, 
vrijwilligers en werknemers?

• Wie spreek je aan in je werving van vrijwilligers? 
Wie betrek je of sluit je uit met je criteria?

• Wie wordt gevraagd om deel te nemen aan 
jaarlijkse raden en algemene vergaderingen?

• Wie voelt zich betrokken door de taal die 
gebruikt wordt door de leiders van de 
organisatie?

• Hoe zijn de mensen in autoritaire posities 
verschillend van elkaar? Hoe zijn ze gelijkend? 
Hoe goed weerspiegelt dit je ledenbestand?

 
WIE NEEMT DEEL?
• Wie kan zich identificeren met de standpunten 

van de organisatie?
• Hoe bepaal je verantwoordelijkheden en rollen 

in projecten? Wat zijn de meest voorkomende 
kenmerken van je huidige teams/werkgroepen?

• Hoe houd je rekening met je kernwaarden 
tijdens het wervingsproces?

 

WIE BLIJFT?
• Heb je een toegankelijkheidsbeleid voor alle 

locaties die de organisatie gebruikt?
• Evalueer je toegankelijkheid gedurende bepaalde 

periodes, bv. maandelijks, per semester, jaarlijks?
• Welke criteria overweeg je bij het toekennen van 

verantwoordelijkheden, organisatie, deadlines 
enz.?

• Welke culturele kalenders gebruik je bij de 
jaarlijkse planning?

 
WIE HEEFT INVLOED?
• Wie kan een netwerk en een status creëren 

binnen het management?
• Zijn de mensen aan de leiding representatief qua 

locatie, gender, leeftijd, educatie, sociale status 
enz.? Of zijn alle leidinggevenden gelijkaardig op 
bepaalde vlakken?

• Hoe gemakkelijk verplaatsen mensen van het 
lokale naar het nationale niveau en omgekeerd?

• Wie beslist wie projectleider wordt?
• Hoe weet je of je echt door je leden geleid 

wordt?
 
WIE GAAT WEG?
• Wie heeft de middelen niet om een leidende 

positie aan te nemen?
• Hoe wordt een gezonde mate van omloop 

verzekerd binnen werknemers en vrijwilligers 
om een balans te vinden tussen verandering en 
continuïteit? Wanneer is het goed dat iemand 
zijn positie verlaat? Hoe wordt opvolging 
gepland om diversiteit te verzekeren?
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Glazen plafonds zijn onzichtbare filters die 
slechts bepaalde soorten mensen laten 
opklimmen in een hiërarchie.

Aan het begin van hun carrière krijgen de 
meeste mensen de kans zich te ontwikkelen 
naar een hogere positie. Maar soms zorgen 
glazen plafonds ervoor dat alleen diegenen die 
de voorkeur dragen van de organisatorische 
cultuur naar de belangrijkste posities 
kunnen opklimmen. Daardoor zijn het vaak 
dezelfde soorten mensen met gelijkaardige 
mentaliteiten die betrokken worden bij 
belangrijke beslissingen en het invloedrijkst 
zijn. Hoe verzeker je dat iedereen in jouw 
organisatie de kans krijgt op te klimmen en in 
besluitvormende posities kan terechtkomen? 
In opleidingen werken we vaak met veel 
verschillende mensen om hen leiderschap aan 
te leren, maar eens de opleiding voorbij is, kan 
niet iedereen die vaardigheden gebruiken of 
die posities bekleden omwille van onzichtbare 
obstakels.

STRUCTUUR EN MANAGEMENT

Een veelvoorkomend fenomeen binnen 
organisaties is dat, in plaats van echt tijd en 
moeite te steken in het creëren van een diverse 
organisatie met authentieke toegangswegen 
voor iedereen, er een paar positieve voorbeelden 
van diversiteit worden gecreëerd – zogenaamde 
‘excuus-’ of ‘voorbeeldposities’. 

In realiteit is het niet mogelijk diversiteit te 
bereiken door zomaar een paar individuen 
aan te trekken die diversiteit representeren, of 
ervoor zorgen dat bij elk project verschillende 
genders betrokken zijn. Dat lost het probleem 
slechts tijdelijk en oppervlakkig op. Om op 
organisatorisch niveau inclusief te zijn is een 
diepgaande verandering over een langere 
tijdspanne nodig, met inzet van alle leden. 

DIVERSITEIT

VOORBEELD 1 VOORBEELD 2

52 | GENDER & DIVERSITEIT MAINSTREAMING TOOLKIT

VOORBEELDEN



STRUCTUUR EN MANAGEMENT

MEER 
WETEN?

Quota zijn een manier om ervoor te zorgen 
dat bepaalde groepen die met discriminatie te 
maken krijgen, voldoende gerepresenteerd zijn. 
Ze worden geïmplementeerd door te verzekeren 
dat een bepaald aantal mensen van die groep 
toegang hebben tot bepaalde posities of kansen. 
Zo hebben verschillende Europese landen, 
waaronder Frankrijk en Noorwegen, quota die 
bepalen dat een minimum aantal bestuursleden 
in publieke bedrijven vrouwelijk moeten zijn. 
Veel landen reserveren parlementszetels 
voor vrouwen, van Argentinië tot Bangladesh 
en Rwanda. Het Zuid-Afrikaanse nationale 
cricketteam heeft een minimumquotum voor 
zwarte spelers. Binnen Scouts en Gidsen zouden 
quota kunnen bepalen dat een minimum aantal 
posities op het nationale niveau bekleed moeten 
worden door mensen onder de 30, of dat er 
altijd een man en een vrouw in leidende posities 
moeten werken. 
Een bepaald aantal posities reserveren voor 
bepaalde (ondergerepresenteerde) groepen 
in verkiezingen, scholen, besturen enz. is een 
quotumbeleid maken. Quota zijn deel van 
positieve acties: ““acties om educatie, werk enz. 
beschikbaar te maken voor leden uit groepen die 
traditioneel onfair behandeld werden, bv. omwille 
van hun ras of geslacht.” (Cambridge Dictionary).
Quota worden zo vaak gebruikt en besproken 
omdat ze een kwantitatieve aanpak zijn, 
die rechtstreeks te implementeren en zeer 
expliciet is. Quota kunnen snel verandering 
brengen en vormen een krachtig signaal dat 
een organisatie bereid is tot verandering. Ze 
kunnen ook rolmodellen creëren, wat mensen 
die anders misschien niet zouden solliciteren 
kan aanmoedigen. Maar quota definiëren een 
gewenst resultaat, niet een verkozen aanpak: ze 
bepalen alleen hoeveel, niet ‘hoe goed’. Dat kan 
leiden tot schijnbare gelijkheid zonder blijvende 
culturele verandering. Meer mensen met 
bepaalde kenmerken in een positie aannemen 
kan leiden tot een langzame erkenning van hun 

rol, maar initieel zullen geen maatregelen bestaan 
om de job gemakkelijk te maken voor deze mensen. 
Quota kunnen zelfs culturele kwesties bevestigen 
of verergeren door nieuwe stigma’s te creëren voor 
ondergerepresenteerde mensen: hun capaciteiten 
worden in vraag gesteld of bekritiseerd, of hun 
posities worden als onterecht beschouwd omwille 
van het speciale selectieproces. Studies wijzen 
echter uit dat quota geen invloed hebben op de 
kwaliteit van de rekrutering. Mensen zijn niet 
incompetent vanwege positieve discriminatie, maar 
kunnen wel ervaring ontbreken als gevolg van 
eerdere discriminerende wervingsprocessen.  
Vaak worden quota in gebruik genomen zonder 
alternatieven te beschouwen, maar quota alleen 
zijn geen magische oplossing. Maar weinig studies 
bekijken andere procedures voor inclusiviteit, die 
daardoor ook minder publiciteit krijgen. Dat is een 
probleem, gezien de kwalitatieve gebreken van 
quota: ze kunnen alleen echt effectief zijn op de 
lange termijn in conjunctie met andere acties. 
De alternatieven worden gekenmerkt door een 
verandering in werkwijze. Drie voorbeelden:
• Ondergerepresenteerde populaties 

ondersteunen om zich kandidaat te stellen met 
opleidingen, coaching, financiering enz.

• Structuren en gewoontes veranderen, zoals hoe 
meetings gepland worden; interne reglementen; 
doelen en evaluatie, enz.

• Culturele verandering bewerkstelligen via 
educatie en opleidingen (doelen van positieve 
discriminatie uitleggen, discriminatie veroordelen 
enz.).

Na gebruik van deze toolkit om je situatie te 
analyseren, zou het kunnen dat je ongelijkheden 
blootlegt die met behulp van quota opgelost 
kunnen worden. Wanneer je besluit wel of niet 
quota te gebruiken, moet je voorzichtig raad 
inwinnen van alle betrokkenen – inclusief de groep 
mensen voor wie je overweegt een quotum in te 
voeren, zoals religieuze minderheden of mensen in 
leidende posities jonger dan 30.12

QUOTA: VOORDELEN, LIMIETEN EN 
ALTERNATIEVEN?
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OPLEIDING

INLEIDING

Het mainstreamen van gender en diversiteit in 
je opleidingsprogramma is belangrijk om twee 
redenen.
 
Ten eerste is je opleidingsprogramma een 
belangrijke ruimte waarin de waarden en 
prioriteiten van je organisatie worden overgedragen 
en versterkt. Net zoals met het educatief 
programma kan je opleidingsprogramma een manier 
zijn om je cultuur van openheid, diversiteit en zorg 
voor iedereen uit te dragen. Mensen die dit in je 
opleiding leren, zullen je werk verder uitdragen 
waar ze ook terechtkomen in je organisatie, zodat 
de positieve waarden meer mensen bereiken. Het is 
daarom belangrijk dit goed te doen!
 
Ten tweede is het belangrijk om obstakels voor 
toegang tot opleiding te identificeren. Als bepaalde 
delen van de samenleving voordeel ondervinden 
van je opleidingen, terwijl dat voor anderen 
moeilijker is, is dat een nadeel voor zowel het 
individu als je organisatie. Een diverse organisatie 
bouwen en behouden kan alleen als iedereen 
erin slaagt deel te nemen op alle vlakken waar 
ze dat willen. Iedereen moet toegang hebben tot 
goede opleidingen, en je zou kunnen ontdekken 
dat sommige groepen daarvoor meer hulp nodig 
hebben dan anderen.

Opleidingen helpen mensen zich mentaal, sociaal, 
fysiek, emotioneel en spiritueel klaar te maken 
voor de verantwoordelijkheden van hun taak. 
Opleidingen moeten een individu helpen zijn/
haar potentieel voor groei en ontwikkeling volledig 
te vervullen, tevreden te zijn met hun werk, en 
leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Gender- en 
diversiteitstraining biedt deelnemers de relevante 
kennis, vaardigheden en waarden waarmee ze 
kunnen bijdragen tot effectieve implementatie van 
het mainstreamen van gender en diversiteit in de 
organisatie en in het hele land. 

Inclusiviteit is een oneindig pad. We moeten 
ons steeds aanpassen aan veranderingen in de 
samenleving: inclusie is nooit klaar. Daarom moeten 
we onszelf en anderen steeds opleiden over 
veranderingen. Gender- en diversiteitstraining zijn 
geen doelen op zich, en geen alomvattende tool 
om mainstreaming te implementeren. Het is een 
onderdeel van een grotere toolkit aan strategieën. 
Gender- en diversiteitstraining moet deel zijn van 
een continu langetermijnproces. Dit handboek is 
één van de tools die je aanwijzingen kunnen geven 
om inclusiever te werken en je op weg kunnen 
helpen.
 

“Opleidingen moeten een individu 
helpen zijn/haar potentieel voor groei 
en ontwikkeling volledig te vervullen, 

tevreden te zijn met hun werk, en 
leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen.”
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OPLEIDING

WIE BEREIKEN WE?
• Zijn onze opleidingen genderneutraal 

omschreven?

• Voor meisjesgroepen: worden opleidingen 
gepland met het idee dat bepaalde activiteiten 
geschikter en gepaster zijn voor meisjes?

WIE NEEMT DEEL?
• Zijn er opleidingen die zich specifiek richten op 

één gender?

• Zijn er genderquota voor opleidingen of 
bepaalde taken? Zijn die nodig?

 

WIE BLIJFT?
• Welke opleidingen bied je aan over werken rond 

genderkwesties?

• Verwerk je training rond gender als een 
standaardonderdeel in andere opleidingen?

• Vinden alle genders je opleidingen even 
relevant?

 
WIE HEEFT INVLOED? 
• Bespreken leiderschapstrainingen de 

stereotypes rond gender en leiderschap?
 
WIE GAAT WEG? 
• Houd je toezicht over hoe veel opleiding alle 

genders genieten in je organisatie?
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OPLEIDING

WIE BEREIKEN WE?
• Welke criteria bepalen wie toegang heeft tot 

opleidingen? Is er een voordeel gebaseerd op 
leeftijd of bepaalde vaardigheden?

• Wie beslist welke individuen opleidingen mogen 
volgen?

• Hoe beslis je welke opleidingen je aanbiedt? 
Kunnen individuen bepaalde opleidingen 
aanvragen voor henzelf of een groep?

 
WIE NEEMT DEEL?
Moeten individuen of hun lokale groep betalen voor 
opleidingen? Welke impact heeft dat?
Veronderstelt je opleiding bepaalde ervaring of 
voorgaande opleidingen?
Hoe zorg je ervoor dat je trainingen logistiek 
voldoen aan de noden van deelnemers?
Hoe houd je rekening met deelnemers die ook 
zorgverlener zijn?
 

WIE BLIJFT?
• Welke ondersteuning wordt geboden aan 

deelnemers die moeite hebben met de inhoud 
van een opleiding?

• Wat hebben je trainers gemeenschappelijk? 
Waarin verschillen ze? Weerspiegelen ze je 
ledenbestand en de landsbevolking?

• Wie blijft om trainer te worden?

 
WIE HEEFT INVLOED?
• Wie wordt tot trainer opgeleid, en kan zo het 

programma bepalen?

• Hoe wordt bepaald welke opleidingen worden 
aangeboden? Wie kan opleidingen aanvragen 
voor anderen of zichzelf? 

• Wie ontwerpt opleidingsmodules? Is het 
planningsproces transparant?

• Kunnen deelnemers feedback geven? Heeft die 
feedback invloed op toekomstige opleidingen? 
Hoe?

WIE GAAT WEG?
• Hoe lang blijven trainers in hun rol? Hoe (vaak) 

worden zij zelf heropgeleid?
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OPLEIDING

Een organisatie evalueert welke 
mensen over een periode van een 
jaar verschillende soorten opleidingen 
gevolgd hebben, en bekijkt dan in 
welke mate dit alle soorten leden 
vertegenwoordigt (qua gender, locatie, 
leeftijd, taal, etniciteit, religie, handicap 
enz.). De organisatie bevraagt ook of 
de vertegenwoordiging gebalanceerd 
is in vergelijking met de mogelijke 
doelgroepen (bv. zijn migrantengroepen 
en verschillende talen vertegenwoordigd 
in verhouding met hun aandeel in de 
samenleving, is het ledenbestand en de 
vertegenwoordiging in opleidingen in 
proportie met bevolkingsaandeel van 
verschillende regio’s of zijn sommige 
regio’s ondergerepresenteerd). De 
organisatie kan dan beoordelen welke 
factoren ervoor zorgen dat bepaalde 
groepen ondergerepresenteerd zijn of 
minder opleidingen opnemen, en hoe het 
probleem aangepakt kan worden

Alle leden/trainers wonen een opleiding bij over 
diversiteit/alle opleidingsmodules bevatten een 
onderdeel over diversiteit.
De samenstelling van een groep trainers kan een 
sterk signaal zenden over welke deelnemers verwa-
cht worden in de opleiding. Niemand die op jou lijkt 
tussen de trainers zien, kan ervoor zorgen dat een 
deelnemer zich anders of ‘verkeerd’ voelt. Daarom 
is het belangrijk ook bij het aannemen van trainers 
goed op te letten, en te zorgen dat er een gebalan-
ceerde mix mensen trainers worden.
Leden van minderheidsgroepen worden niet be-
schouwd als vertegenwoordigers van hun ach-
tergrond maar als individuen met verscheidene 
achtergronden en vaardigheden. Iemand met een 
handicap is bijvoorbeeld niet beperkt tot expertise 
over Scouts en Gidsen met een handicap, als hij 
of zij ook interesse heeft in andere aspecten van 
Scouts en Gidsen. 
De organisatie werkt samen met andere organisa-
ties en gebruikt hun expertise rond diversiteit bij 
het organiseren van nieuwe opleidingen.

VOORBEELD 1 VOORBEELD 2

Een organisatie heeft moeite met het aantrekken 
van jongeren met een migratieachtergrond. 
De organisatie beseft dat hun opleidingen 
niet handelen over hoe je lokale groepen kunt 
openstellen voor een diverser publiek. Ze richten 
daarom een werkgroep op om een opleiding te 

VOORBEELD 3
ontwikkelen voor groepsleiders over diversiteit. 
Ze zorgen ervoor dat de werkgroep mensen 
van diverse achtergronden bevat, aangezien ze 
beseffen dat ervaring met werken rond diversiteit 
niet hetzelfde is als diverse afkomsten hebben, 
en dat beide perspectieven noodzakelijk zijn om 
nieuwe werkmethodes op te stellen.
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OPLEIDING

• Om opleidingen zo inclusief mogelijk te maken, 
geef je idealiter les zodat alle manieren van 
leren aan bod komen.

• Moedig deelnemers aan te evalueren hoe zij 
het gemakkelijkst leren. Dat kan bijvoorbeeld 
door een enquête over hoe zij het liefst 
materiaal aangeboden krijgen. 

• Verschillende media afwisselen geeft je de 
kans om moeilijke concepten op verschillende 
manieren uit te leggen: een deelnemer die 
beter visueel kan denken, kan bijvoorbeeld 
moeite hebben om een sessie te volgen die 
alleen auditief is. Moedig zo’n persoon aan 
om het idee op papier uit te tekenen, zodat ze 
het idee visueel kunnen voorstellen. Zorg dat 
er ook opleidingen worden gegeven waarin 
een concept zowel verbaal als via grafieken 
of beelden wordt uitgelegd. Gebruik audio en 
video.

• Maak van je klasruimte een verwelkomende en 
veilige plek.

• Wanneer je culturele, historische of sociale 
referenties gebruikt, leg dan eerst de context 
uit voor je het voorbeeld gebruikt. Niet alle 
deelnemers hebben dezelfde achtergrond. 
Context bieden helpt diversiteit in de hand 
omdat iedereen zo hetzelfde begrip heeft en 
niemand zich uitgesloten voelt.

VOOR TOEGANKELIJKE OPLEIDINGEN

• Verklein de impact van economische 
achtergrond zo veel mogelijk. Scouts 
en Gidsen kunnen aan een opleiding 
deelnemen met beperkte middelen, maar 
zijn mogelijk gegeneerd om toe te geven 
dat ze zich geen boeken, kopieën of 
schrift kunnen veroorloven. Zorgen dat je 
reservepakketten hebt of materiaal afprint 
voor deelnemers haalt deze zorg weg. Maak 
duidelijk dat iedereen zich met zijn zorgen 
zonder gêne tot de trainer kan richten voor 
hulp.

• Noem deelnemers bij hun naam en zorg dat 
ze erkenning krijgen voor hun suggesties 
of bijdragen. Dat zorgt ervoor dat iedereen 
zich welkom en relevant voelt, en maakt 
duidelijk dat je iedereen ernstig neemt. 
Dat is extra helpend in situaties waarin 
deelnemers uit een minderheidsgroep (ras, 
gender, klasse enz.) zich niet op hun gemak 
voelen, of een onpopulair of controversieel 
standpunt hebben. 
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EVENEMENTEN 

Het mainstreamen van gender en diversiteit is 
relevant voor allerlei activiteiten binnen groepen op 
alle niveaus: nationaal, regionaal of lokaal.

In dit hoofdstuk willen we je stap voor stap 
tonen hoe de hele toolkit gebruikt kan worden 
als referentiehandboek, en hoe de hoofdstukken 
samen gebruikt kunnen worden en overlappen.

DEZE TOOLKIT GEBRUIKEN OM EEN EVENEMENT TE MAINSTREAMEN

We zullen dit illustreren aan de hand van het 
ontwikkelen en plannen van een potentieel 
evenement. We nemen je mee op de hele reis: van 
het originele idee tot de evaluatie achteraf.

Deze aanpak komt overeen met de 
projectcyclus die je in hoofdstuk 3 van 
deze toolkit vindt.

CONCEPTUEEL IDEE 

EVENEMENT ONTWIKKELEN 

COMMUNICATIE & DEELNAME 

EVALUATIE

VERWELKOMING & ERVARING 
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Het gender- en diversiteitsperspectief uit de 
onderstaande hoofdstukken kan toegepast worden 
op deze vragen:

 

• Structuur en management  - zorg ervoor 
dat je op dit vlak diversiteit hebt en dat 
verschillende stemmen gehoord worden in het 
ontwikkelingsteam

• Educatief programma  - Als het een educatief 
evenement wordt, hoe verhoudt het zich dan tot 
het programma? Zal het een diverse groep leden 
aantrekken? Welke doelen wil je bereiken?

• Relatie met de samenleving  - Zal er een 
publieke impact zijn? Wat voor boodschap zal dit 
evenement op het publiek overbrengen over je 
organisatie?

Dit deel van het proces focust op het definiëren 
van je concept en het identificeren van welke nood 
er is. Zorg dat je onderzoekt en begrijpt waarom je 
iets voorstelt en wat de doelen zijn.

EVENEMENTEN 

Je hebt een geweldig idee voor een evenement. 
Het is maar een kiem, maar het idee blijft hangen. 

Zorg ervoor dat je in de eerste stadia van de 
ontwikkeling alle parameters en het volledige 
potentieel van het evenement overweegt. Bekijk de 
verschillende manieren waarop je het evenement 
kunt organiseren met het oog op je doel. Een goede 
methode kan een brainstorm met een diverse groep 
mensen zijn, of met mensen die representatief zijn 
voor je doelpubliek.

Tijd en ruimte maken voor dit soort consultatie en 
voor de input van verschillende mensen levert een 
toegankelijker evenement op.

Voorbeeldvragen die je kunt stellen:

• Waarom organiseren we een evenement, wat is 
het doel?

• Wie willen we bereiken? Is het een vaste groep 
(je groep/troupe) of kunnen we de groep 
genodigden uitbreiden?

• Wat willen we hen laten voelen/bereiken/
ervaren?

• Waarom zouden ze interesse hebben?

• Hebben we dit soort evenement al eerder 
georganiseerd? Wie trok het aan?

• Zijn er vaste factoren of vereisten waar we 
rekening mee moeten houden, is het bv. een 
seizoensgebonden evenement? Moet het in de 
zomer gehouden worden?

• Hoe zorgen we ervoor dat leden kunnen 
bijdragen aan het vormgeven van het 
evenement?

IDENTIFICATIE – JE WIL EEN EVENEMENT ORGANISEREN1

STRUCTUUR EN MANAGEMENT

RELATIE MET DE SAMENLEVING

EDUCATIEF PROGRAMMA
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EVENEMENTEN 

Nu je een concept hebt voor het evenement, is het 
tijd je ontwerp leven in te blazen.

A)   VRIJWILLIGERS WERVEN EN MANAGEN

Zorg ervoor dat planningsteams gender-
gebalanceerd en divers zijn, niet alleen qua 
aantallen maar door te zorgen dat ze toegankelijk 
en verwelkomend zijn voor iedereen – oude en 
nieuwe leden.

 
Als je vrijwilligers moet opleiden, zorg dan dat de 
opleiding voor iedereen toegankelijk is.

Je team vrijwilligers kan diverse economische 
noden hebben. Zorg ervoor dat je middelen hebt 
om aan ieders noden tegemoet te komen en op 
voorhand terugbetalingen en andere logistieke 
kwesties te regelen. 

FORMULERING – HOE ZAL HET EVENEMENT ERUIT ZIEN?2

B)  ZIE HET GROOT: INCLUSIEF PROGRAMMEREN

Zorg ervoor dat de planning van je programma 
relevant, toegankelijk en aantrekkelijk is voor alle 
deelnemers, met een breed aanbod. 

Hoe betrek je je leden bij de planning en vraag je 
om feedback? Denk na over de aantrekkelijkheid 
van dit evenement voor alle genders en diverse 
groepen.

Beschouw bij het plannen van het budget en 
de kosten voor deelnemers de verschillende 
economische noden van deelnemers en 
vrijwilligers.

Gebruik je evenement om banden op te 
bouwen met de gemeenschap, reik uit naar 
andere organisaties die je kunnen helpen met 
een diverser programma, of met dezelfde 
doelen en waarden.

STRUCTUUR EN MANAGEMENT

RELATIE MET DE SAMENLEVING

EDUCATIEF PROGRAMMA

OPLEIDING

FINANCIËN

LEDENBESTAND

FINANCIËN
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EVENEMENTEN 

3

Zorg ervoor dat je programma tijdens het 
evenement zoals gepland verloopt en écht 
volledige participatie toelaat. Flexibiliteit is van 
belang wanneer blijkt dat iets niet werkt. 

COMMUNICATIE EN DEELNAME

Hoe bereik je de beste deelname van je 
doelgroep?

Hoe stel je procedures op om te verzekeren dat 
deelname mogelijk is voor je doelgroep zonder 
dat financiële middelen een obstakel zijn?
Hoe communiceer je over mogelijke financiële 
steun om te verzekeren dat alle deelnemers 
toegang hebben en zich op hun gemak voelen?

How can you communicate your events to the 
wider community (i) to invite the community 
to join and (ii) as an awareness raising and 
marketing opportunity, ensuring you present a 
diverse and inclusive organisation? 

Als er bepaalde vaardigheden nodig zijn om met 
succes deel te nemen, waar, wanneer en hoe 
bied je daarvoor dan training aan?

IMPLEMENTATIE EN TOEZICHT – EEN INCLUSIEF 
EVENEMENT MET EEN INCLUSIEVE VERWELKOMING4

Het evenement kan rollen vereisen zoals mensen 
die deelnemers verwelkomen, die zorgen dat 
hun noden vervuld worden en die toezicht 
houden gedurende het evenement; mogelijk 
is flexibiliteit nodig als bepaalde kwesties niet 
op voorhand geweten zijn. Hoe worden deze 
mensen gekozen en ondersteund?

LEDENBESTAND

FINANCIËN

RELATIE MET DE SAMENLEVING

OPLEIDING

EDUCATIEF PROGRAMMA MANAGEMENT EN STRUCTUUR



De kans om te bekijken of de beschikbare 
fondsen als steun gebruikt werden door de 
beoogde groepen en of de prioriteiten in het 
budget overeen kwamen met de noden van het 
evenement

Wat dachten de organisatoren (werknemers, 
vrijwilligers en sponsoren) van het evenement? 
Hoe kunnen ze feedback geven en worden de 
resultaten met hen gedeeld? Welke invloed 
hebben zij?

Was de opleiding relevant zodat leiders met 
zelfvertrouwen een inclusief evenement konden 
organiseren?

EVENEMENTEN 

Bekijk of zowel leden als niet-leden zich op hun 
gemak voelden tijdens het evenement.

Een evaluatie geeft je de kans te kijken of je 
educatief programma de noden van deelnemers 
en de gestelde doelen vervult.

Werkten we met de juiste, meest passende 
partners? Voldeed de samenwerking aan onze 
noden en verwachtingen?

Denk na over hoe het evenement met de 
gemeenschap omging en of hun beeld van de 
organisatie veranderd is.

Had het evenement een impact?

EVALUATIE – OPEN EN EERLIJKE PROCEDURES5
LEDENBESTAND

EDUCATIEF PROGRAMMA

RELATIE MET DE SAMENLEVING

FINANCIËN

STRUCTUUR EN MANAGEMENT

OPLEIDING
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EVENEMENTEN 

Aantekeningen
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HULPBRONNEN VOOR GROEPSLEIDERS

Onze educatieve methode bij WAGGGS is een 
uniek model van non-formele educatie. Met 
deze methode kun je een leeromgeving creëren 
waarin jongeren de leiding kunnen nemen en zelf 
keuzes kunnen maken. Zo help je jonge leden 
zelfvertrouwen creëren en hun potentieel vervullen.

De toolkit werd opgesteld voor gebruik door 
besturen en comités op nationaal of regionaal 
niveau. Als je hem wil gebruiken op het lokale 
niveau kun je de vijf sleutelvragen (uit hoofdstuk 1) 
en de projectcyclus en andere tools (hoofdstuk 3) 

op dezelfde manier gebruiken. Andere vragen kun je 
vertalen naar de situatie van je groep en gebruiken 
als hulpmiddel in je omgeving. 

Zo kun je bijvoorbeeld in plaats van de vraag 
‘Wie wordt gevraagd deel te nemen aan jaarlijkse 
meetings en algemene vergaderingen?’ (structuur 
en management, gender) op het lokale niveau deze 
vraag stellen: ‘Wie wordt gevraagd te spreken op 
planningsbijeenkomsten?’. Verdere voorbeelden 
en hun link met de vijf sleutelvragen vind je in het 
kader ‘Meer weten?’
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HULPBRONNEN VOOR GROEPSLEIDERS

MEER 
WETEN? FOCUS OP GENDER:

WIE BEREIKEN WE?

• Tonen de foto’s in onze advertenties en op 
onze site een genderbalans? Wat doen de 
mensen in de foto’s?

• Is de informatie die we verspreiden over 
ons programma gendergelijk? Gebruiken 
we steeds mannelijke woorden, mannelijke 
voorbeelden enz.?

 
WIE NEEMT DEEL?

• Zijn onze activiteiten gericht op leden van 
een bepaald gender? Bieden we deelnemers 
de kans verschillende activiteiten te 
proberen?

• Hebben we aanzienlijk meer leiders van één 
gender?

• Voor meisjesgroepen: Is er een typisch beeld 
van een meisjesgids dat we rekruteren, of 
staan we open voor atypische karakters die 
niet in een bepaald stereotype van meisjes of 
vrouwen passen?

 
WIE BLIJFT?

• Gemengde groepen: Heb je gescheiden 
slaapplaatsen voor de genders tijdens 
overnachtingen?

• Blijven meer leden van één gender naarmate 
ze ouder worden?

• Hoe communiceren we aan leden dat 
meisjesscouts niet alleen voor ‘avontuurlijke’ 
of ‘meisjesachtige’ meisjes is? Doen 
we bewust moeite om openheid voor 
verschillende persoonlijkheden te tonen?

 
WIE HEEFT INVLOED?

• Zijn er regels in je organisatie dat bepaalde 
functies door bepaalde genders vervuld 
moeten worden? Heb je je afgevraagd of 
dat noodzakelijk is? Dit kan de balans van 
macht en invloed zowel positief als negatief 
beïnvloeden.

• Wie wordt als leider aangeduid en wie niet? 
Waarom? Hoe wordt beslist of een leider een 
opleiding kan bijwonen?

• Wie neemt regelmatig deel aan publieke 
evenementen of rekruteringen? Welke 
boodschap zendt dat uit? 

• Wanneer je naar meningen vraagt, hoor je 
dan meer van één gender?

 
WIE GAAT WEG?

• Weet je wie weggaat, zijn de aantallen hoger 
bij één gender?

• Beschouw je de redenen waarom mensen 
weggaan?

• Voor meisjesgroepen: Voelen meisjes die niet 
in een ‘traditioneel’ beeld van een meisje 
passen zich welkom, of gaan ze sneller weg?
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MEER 
WETEN? FOCUS OP DIVERSITEIT:

HULPBRONNEN VOOR GROEPSLEIDERS

WIE BEREIKEN WE?
• Hoe communiceren we naar de 

buitenwereld dat we geen gesloten groep 
zijn? Brengen we aan alle soorten mensen 
over dat Scouts en Gidsen voor hen 
openstaat?

• Hebben we infobrochures in verschillende 
talen?

• Maken we duidelijk dat LGBT-leden ook 
welkom zijn?

• Toont ons advertentiemateriaal een 
variëteit aan leden en leiders?

WIE NEEMT DEEL?
• Hoe kunnen we kinderen aantrekken die 

tot nu toe geen lid zijn geworden?

• Moeten kinderen ver reizen om lid te 
kunnen worden?

• Heb je al eens overwogen welke eisen je 
aan een leider stelt? Wordt dit openlijk 
gecommuniceerd in de groep?

• Wat zijn de kosten voor lidmaatschap, ook 
extra en ‘verborgen’ kosten zoals uniform? 
Is er ondersteuning voor kinderen of leiders 
die zich dit niet kunnen veroorloven?

 

WIE BLIJFT?
• Waar communiceren we? Krijgen alle 

kinderen in de groep dezelfde info? (Kijk uit 
met groepchats, digitale media enz.)

• Communiceren we zo dat ook 
laagopgeleide families toegang hebben tot 

de informatie en alles begrijpen?
• Kunnen families met een laag inkomen 

fondsen krijgen voor de activiteiten en 
uitrusting van hun kinderen? Zoeken we 
naar en informeren we over deze kansen?

• Kennen we de gezinssituatie van de 
kinderen? Zijn we zorgzaam wanneer we 
vragen naar omstandigheden, zodat we 
kinderen of familieleden niet beschamen?

• Steunen we elkaar zodat alle leiders 
vooruitgang ervaren?

 
WIE HEEFT INVLOED?
• Geven we een open beeld van welke 

activiteiten we aanbieden? Geeft het 
beeld de indruk dat we ons aanpassen aan 
feedback of vragen?

• Als leiders zich niet open en gelijk gedragen 
of communiceren, wie geeft hen dan 
feedback en bespreekt dit met hen?

• Hebben alle kinderen de kans ideeën te 
geven voor evenementen en activiteiten?

 
WIE GAAT WEG?
• Denk je na over waarom mensen weggaan?

• Heb je procedures voor het omgaan met 
moeilijke situaties, bv. wanneer iemand wil 
weggaan?
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HULPBRONNEN VOOR GROEPSLEIDERS

In een leidersteam is het logisch dat je focust op 
wat je wil veranderen. Als er recent veel kinderen 
zijn weggegaan, heb je andere redenen om over 
gender en diversiteit na te denken dan wanneer 
bv. steeds minder meisjes en steeds meer jongens 
een activiteit bijwonen. Het is ook belangrijk na te 
denken over meer diversiteit onder leiders op alle 
niveaus.

Zelfs als je veel leden en een goede mix hebt, is 
het nog steeds nuttig om deze vragen te gebruiken 
en te bespreken, bijvoorbeeld in je leidersteam. Je 
kunt alleen maar aan ervaring winnen en een nog 
gebalanceerder programma bereiken.

Tradities zijn altijd een belangrijk onderwerp. Als 
Scouts en Gidsen is het onze taak onze tradities, 
rituelen en ceremonies steeds in vraag te stellen. 
Ze zijn een belangrijk deel van onze cultuur en 

helpen een groepsgevoel creëren, maar ze scheiden 
ons ook van anderen, wat problematisch kan zijn. 
Als leiders is het belangrijk kritisch te evalueren of 
sommige tradities en rituelen sommige kinderen of 
leiders uitsluiten van de groep.

We hebben een checklist opgesteld, die je kan 
helpen met je mainstreaming-project. 

Werken rond gender en diversiteit kan heel wat 
verschillende onderdelen inhouden die groep-
specifiek zijn en aangepast moeten worden. 

Hieronder vind je twee checklists, voor planning 
en voor implementatie. Ze zijn kort en eenvoudig 
toepasbaar. Ze helpen je een open blik bewaren 
wanneer je nadenkt over geplande activiteiten. Met 
tijd en oefening zal je teamleider deze vragen zowat 
automatisch beginnen overwegen bij de planning.

 ✓ Bekijk hoe teams voor activiteiten samengesteld zijn.

 ✓ Plan de activiteiten zodat ieder kind zijn/haar sterktes kan demonstreren.
 ✓ Plan je activiteiten holistisch en volgens Scouts & Gidsen-methodes.
 ✓ Gebruik verschillende methodes gebalanceerd doorheen het jaar.
 ✓ Zorg ervoor dat programma’s in samenwerking en gebalanceerd opgesteld worden.
 ✓ Overweeg af en toe typische ‘jongens-‘ en 

‘meisjesactiviteiten’ aan te bieden in gescheiden groepen, om veilige ruimtes te creëren.
 ✓ In gemengde groepen: als er betrekkelijk meer meisjes/jongens in een groep zitten, stel je 

programma en leidersstructuur dan in vraag en bekijk waarom ze één gender meer aanspreken.

CHECKLIST: BIJ HET PLANNEN

 ✓ Heeft iedereen de kans om eens leider te 

zijn?

 ✓ Geven we een gelijk beeld in onze 

communicatie naar kinderen en ouders, 

waarin mannelijke en vrouwelijke leiders 

evenwaardig zijn? Kunnen mannelijke 

en vrouwelijke leiders bijvoorbeeld 

allebei zowel creatieve als avontuurlijke 

activiteiten leiden?

 ✓ Maken leden van alle genders snacks klaar 

bij relevante activiteiten?

 ✓ Is onze houding tegenover kinderen altijd 

positief, ondersteunend, waarderend en 

oplossingsgericht?

CHECKLIST: TIJDENS DE ACTIVITEIT
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APPENDIX: WOORDENLIJST

WAT IS GENDER?  
Gender refereert aan de rollen, gedragingen, activiteiten 
en kenmerken die een bepaalde samenleving op een 
bepaald moment als gepast beschouwt voor mannen 
en vrouwen… Deze kenmerken, kansen en relaties 
zijn sociale constructies, en worden aangeleerd 
door socialisatie. Deze elementen zijn context- en 
tijdsgebonden, en kunnen veranderen. Gender bepaalt 
wat wordt verwacht van en is toegestaan voor een 
persoon in een bepaalde context. In de meeste 
samenlevingen gelden verschillen en ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen wat betreft opgelegde 
verantwoordelijkheden, activiteiten, toegang tot en 
beheer van middelen, en beslissingsrecht. Gender is een 
onderdeel van een wijdere socioculturele context, naast 
andere belangrijke factoren als klasse, ras, armoede, 
etniciteit, seksuele geaardheid, leeftijd, enz. 13

Veel referenties naar gender en diversiteit hebben het 
enkel over mannen en vrouwen, maar het is belangrijk te 
bemerken dat sommige mensen zich met geen van beide 
genders vereenzelvigen.

WAT IS DIVERSITEIT?
“Diversiteit is wat ons elk verschillend maakt – een mix van 
allerlei dimensies, waaronder etniciteit, gender, denkwijzen, 
waarden, achtergrond en ervaringen die ons vormen.” 14

WAT IS MAINSTREAMEN?
Mainstreamen is het proces waarbij de implicaties van 
een geplande actie op alle beoogde begunstigden 
worden ingeschat, inclusief beleid en programmatie op 
alle niveaus. Het is een strategie om de belangen en 
ervaringen van alle individuen integraal mee te nemen 
in het ontwerp, de implementatie, het toezicht en de 
evaluatie van beleidsnormen en programma’s, zodat 
iedereen er evenzeer baat bij heeft. Het einddoel is 
gelijkheid bereiken.15

WAT IS INTERSECTIONALITEIT?
Dit heeft te maken met de onderling verbonden aard 
van sociale en culturele categorieën zoals ras, klasse, 
gezondheid, gender en seksualiteit. Intersectionaliteit 
is de manier waarop elke van deze categorieën van 
toepassing is op een individu of groep, en de ervaring die 
voortkomt uit de overlappende identiteiten, die opnieuw 
onderling afhankelijke systemen van discriminatie of 
benadeling creëren. 
Bekijk voor meer info over intersectionaliteit de TED talk 
van Kimberle Crenshaw, pionier van rassentheorie en 
uitvinder van de term intersectionaliteit, over de realiteit 
van rassen- en gendervooroordelen:
https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_
urgency_of_intersectionality

WAT BETEKENT GENDERNEUTRAAL?
Genderneutraal betekent dat iets – een object, 
activiteit, ervaring – even geschikt, toepasbaar of 
gemeenschappelijk is voor alle genders.

WAT BETEKENT LGBT? 
LGBT is een acroniem voor al wie lesbisch, 
homoseksueel, biseksueel of transgender is. 
Lesbisch is een term die gebruikt wordt voor mensen die 
zich als vrouw identificeren en emotioneel, spiritueel, 
romantisch of seksueel aangetrokken zijn tot andere als 
vrouw identificerende personen.
Homoseksueel is het adjectief dat gebruikt wordt voor 
mensen wiens emotionele, romantische en/of fysieke 
aantrekking uitgaat naar mensen van hetzelfde geslacht 
als zijzelf. Soms is lesbisch het verkozen woord voor 
vrouwen. 
Biseksueel is het adjectief dat gebruikt wordt voor 
mensen wiens emotionele, romantische en/of fysieke 
aantrekking kan uitgaan naar zowel personen van 
hetzelfde als een ander gender. Mensen kunnen deze 
aantrekking op verschillende manieren en intensiteit 
ervaren doorheen hun leven.
Een persoon die transgender is, heeft een 
genderidentiteit die verschilt van zijn of haar bij de 
geboorte toegekende geslacht. Transgenderpersonen 
kunnen van man naar vrouw (met een vrouwelijk 
voorkomen) of van vrouw naar man (met een mannelijk 
voorkomen) overgaan. Je spreekt hen aan met hun 
verkozen voornaamwoorden (hij/zij/iets anders) in 
overeenkomst met hun genderidentiteit – hoe ze 
voorkomen – en niet met hun geboortegeslacht.16 

WAT IS SEKSUELE GEAARDHEID? 
Daarmee bedoelen we de fysieke, romantische en/of 
emotionele aantrekking tot andere mensen. Iedereen 
heeft een seksuele geaardheid die deel vormt van zijn of 
haar identiteit. 

WAT IS GENDERIDENTITEIT?
Dit is het natuurlijke aanvoelen van een persoon voor 
zijn of haar eigen gender – mannelijk, vrouwelijk of 
iets anders – en moet niet overeenkomen met het 
geboortegeslacht.

WAT IS GENDEREXPRESSIE? 
Dit is hoe een persoon naar de buitenwereld toe 
zijn of haar gender presenteert binnen de sociale 
verwachtingen over gender. Een persoon die niet 
conformeert met de sociale verwachtingen rond gender 
kan zich als transgender identificeren

[13] http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
[14] Canadian Centre for Diversity and Inclusion
[15] Adapted from Mainstreaming definition in ECOSOC agreed conclusions, 
1997, http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/e65237.pdf 
[16] https://www.glaad.org/reference/lgbtq
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