De missie van 'Empowering Women in Sports' is het identificeren van
barrières die de participatie van vrouwen in sport belemmeren en het
implementeren van initiatieven die de gendergelijkwaardigheid
verbeteren. Dit is niet alleen gericht op atletes, maar ook op vrouwelijke
coaches, officials, en bestuursleden.
Dit initiatief zal ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met de
gemeenschappen, Sport Vlaanderen, Adeps, Ostbelgien, sportfederaties en
vele andere partners.

GENDER EQUITY COMMISSION SINCE 2022
(FORMER WOMEN TASK FORCE)

Beslissing van het bestuursorgaan BOIC/COIB op 04/10/2021

✓ Dominique Gavage, voorzitster
✓ Jean-Pierre Delchef, lid van de commissie
✓ Yves Hennet, lid van de commissie
✓ Dominique Monami, lid van de commissie
✓ Gwenda Stevens, lid van de commissie
✓ Patrick Van Campenhout, lid van de commissie
+ staff members Team Belgium ter ondersteuning

GENDER EQUITY COMMISSION
Onze doelstellingen zijn:
❑ Aanbevelingen doen aan de RvB BOIC
❑ Platform voor reflexie

❑ Platform voor opleidingen en ontmoetingen
❑ Platform voor samenwerking

❑ Oprichting van een Gender Equity Trophee
❑ Deelnemen aan debatten, colloquia, opleidingen op nationaal
en internationaal niveau

WHAT HAPPENED SINCE 2019…
• Lancering van het platform 'Empowering Women in Sport’ op 6/10/2020

« EMPOWERING WOMEN IN SPORTS »
Samenwerking gestart
met de Game Changers
(persconferentie Tubeke)
Gezamenlijke initiatieven en
acties met clubs en federaties...

https://www.empoweringwomeninsports.com/

WHAT HAPPENED SINCE 2019…
• Hoorzitting in de Senaat: Adviescommissie Gelijke Kansen van de
Senaat: hoorzitting over de loonkloof 07/12/2020
• N.a.v. een persartikel van Dominique Monami en Gwenda Stevens –
vragen in Vlaams Parlement over de onevenredige genderverdeling in
bestuursraden van sportclubs 17/06/2020
• Tweede editie van de enquête (eind 2020): sporters, coaches, officials
en bestuurders
• Consumentenonderzoek via iVOX (beeld van vrouwen in de sport)
• Publicatie van de resultaten van de enquêtes in een persbericht (8
maart 2021 – Internationale Vrouwendag): "Vrouwen zijn mentaal
minstens zo sterk als mannen"

WHAT HAPPENED SINCE 2019…

• Deelname bij het Olympic Coaching Platform Team Belgium in
januari 2021 via een webinar
• Meetings Game Changers via een afgevaardigde van de GEC.
• Networking
• EU COM Expert Group on Gender Equality – Dominique Monami
• IOC Women in Sports Award 2021 – 128 inzendingen van 67
landen.

RESULTATEN BEVRAGING 2020
• Meerkeuzevragen + open vragen
• Online via SurveyMonkey

• Duur (1 maand): 08/12/20 – 08/01/21
• Doelgroepen:

1. Vrouwelijke bestuurders (nationale federaties + liga’s)
2. Vrouwelijke atleten (Team Belgium)
3. Vrouwelijke officials (nationaal en internationaal)
4. Vrouwelijke coaches (Team Belgium)

RESULTATEN BEVRAGING 2020
• Deelname: 577 antwoorden

Bestuurders
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Atleten
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Coaches

RESULTS OF THE SURVEY 2020
•

Het financiële aspect blijft een grote zorg, vooral voor sporters. 78% zegt
ongelijke toegang tot of minder financiële middelen te hebben dan hun
mannelijke collega's

•

Media-aandacht:

❑ 78% van de sporters geeft aan dat vrouwen minder media-aandacht
krijgen.
❑ 77,5% van alle respondenten, waaronder 91% van de atleten, geeft aan
dat de media een enorme verantwoordelijkheid hebben om vrouwensport
te promoten.

RESULTS OF THE SURVEY 2020
•

Vertegenwoordiging in sportstructuren:

❑ Meer dan 60% van de respondenten is van mening dat vrouwen
ondervertegenwoordigd zijn in sportfaciliteiten.
❑ Bijna 50% van de respondenten denkt dat het voor vrouwen moeilijker is
om een bepaalde positie in de sport te krijgen.
❑ 40% (bestuurders en officials) is voorstander van een quota (minimum)
en beschouwt quota als determinanten voor gendergelijkheid. Het
belangrijkste tegenargument dat deze mensen herhaaldelijk naar voren
brengen, is dat posities moeten worden toegewezen op basis van
vaardigheden en kennis.

RESULTS OF THE IVOX POLL
Enkele opmerkelijke resultaten van de iVox-enquête (mannen en vrouwen):
❑ 64% van de bevolking vindt dat vrouwensport niet op hetzelfde niveau staat als
mannensport
❑ 76% van de bevolking vindt dat vrouwensport breder in de media moet worden
gemeld
❑ 68% van de bevolking vindt het niet normaal dat vrouwen lagere premies krijgen dan
mannen omdat er minder publiek aanwezig is
❑ 60% van de bevolking is van mening dat vrouwen onvoldoende vertegenwoordigd zijn
in leidinggevende functies
❑ 60% van de bevolking vindt dat er te weinig vrouwelijke officials zijn
❑ 57% van de bevolking vindt dat er te weinig vrouwelijke coaches zijn

WHAT’S NEXT…
• Tweede editie van ons colloquium (oktober - december 2022)
• Brainstorm sessies met stakeholders zoals Sport Vlaanderen, ADEPS,
verantwoordelijken universiteiten, etc… omtrent de resultaten van de laatste
bevraging en toekomstige projecten.
• Activiteiten samen met de Game Changers
• Networking
• Training sessies – work shops
• Vertegenwoordiging bij verschillende projecten zoals “Ik kan mijn vrouwtje
staan”(judo), ronde tafelgesprekken Sport Vlaanderen 8 maart, etc.
• Samenwerking met Pascal Delheye en Herwig Reynaert, UGent Leerstoel Frans
Verheeke, m.b.t. het boek Leading Ladies: Belgische baanbreeksters in de
topsport
• Participatie verschillende Internationale projecten:
• EQUIP - Erasmusproject
• EU COM High Level Group

THANK YOU!
For more info visit
www.teambelgium.be

