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Game Changer - Gitte Haenen

(Elite atleet Parantee-Psylos vzw/           
Belgisch Paralympisch Team)



Wie ben ik?

 35 jaar, G-sport coach, Topsporter, Game Changer

 Voormalig Thaiboksster

 Huidig Paralympisch atlete 100m, verspringen

 2010: Voorste kruisband blessure

 2016: Amputatie linker been

 2017: 2x 1/8ste Triatlon, 4de op de 100m WK para-atletiek

 2018: EK para-atletiek, zilver 100m, brons verspringen

 2019: WK para-atletiek, zilver 100m, brons verspringen

 2020: Uitstel O+P Spelen Tokio

 2021: Paralympische Spelen Tokio, 9de verspringen, 13de 100m. 
(rugoperatie) 



Wie zijn de Game Changers?

 Juni 2019 – event Tubize, initiatief Marcia De Wolf

 Thema’s rond vrouwen en sport kwamen ter sprake

 Marcia bracht een groep samen van voormalige en huidige topsportsters

 Kimberly Buys, Nicky Degrendele, Kim Gevaert, Tia Hellebaut, Evi Van Acker, Gella Vandecaveye, Ann Wauters, Elfje 

Willemsen, Gitte Haenen

 Onder leiding van Marcia en Ann Wauters: brainstormen, researchen, cijfers bekijken,... 

 BOIC in 2018 Taskforce “Women & Sports” opgericht, geleid door Dominique Gavage met medewerking van 

Gwenda Stevens en Dominique Monami. 

 Beide initiatieven bundelden hun krachten om gendergelijkwaardigheid te bevorderen in de sport. 

“Empowering Women in Sports”



Wat is het doel?

 Gelijkwaardige kansen en faciliteiten bekomen voor mannen en vrouwen

 Vb. Prijzengeld, zichtbaarheid media, berichtgeving,… 

 Meer vrouwen in federaties, omkadering, op organisatorisch vlak (officials,…),…

 Meer media aandacht voor vrouwensport

 Toegang voor alle meisjes en voor elke sport

 Sommige sporten aanzien als “jongens sporten”, drempel

 Vrouwenthema’s in het bijscholingsaanbod

 Vb. Menstruatie en wat dat doet met je lichaam,.. 

 Sportdagen organiseren voor meisjes

 …



Waarom?

5 redenen waarom de Game Changers meisjes en vrouwen aanmoedigen om te sporten:

 Sport leert meisjes toewijding, discipline en onafhankelijkheid

 Sport geeft zelfvertrouwen en een beter lichaamsbeeld

 Meisjes die sporten presteren beter op school

 Meisjes leren vaardigheden die ze in hun latere leven nodig hebben

 Sport helpt met stress en druk omgaan en sociale contacten leggen

“Sport heeft me meer zelfvertrouwen gegeven en 

heeft me discipline en volharding geleerd”, volgens 

atletieklegende en Olympisch kampioen Kim Gevaert. 

“Sport heeft van mij een beter mens gemaakt!”

Olympisch kampioen hoogspringen Tia Hellebaut zegt: 

“Ik was als kind erg verlegen en onzeker, de sport heeft 

dat veranderd. Ik had iets gevonden wat ik goed kon, 

voelde me zekerder en werd dan ook socialer.”

“Uit mijn sportcarrière heb ik in feite alles geleerd”, 

zegt voormalig Olympisch bobsleester Elfje Willemsen. 

“Doorzettingsvermogen, omgaan met tegenslagen, 

omgaan met stress, werken in teamverband, werken 

met deadlines, het positieve blijven zien, harde 

beslissingen kunnen nemen.”

Olympisch zwemster Kimberly Buys vult aan:

“Ik heb geleerd om te gaan met verschillende 

soorten mensen met elk hun eigen persoonlijkheid. 

Om in een team te werken en ieder zijn sterke 

kant te ontdekken en zijn/haar hulp in te 

schakelen indien nodig.”

Evi van Acker is een voormalig 

Olympisch zeilster: “Ik heb geleerd 

dat door hard werken en dicht bij 

jezelf te blijven je doelen kan 

bereiken.”



Wat werd er reeds concreet gerealiseerd?

 Samenwerking met de Taskforce “Women & Sports” van het BOIC, “Empowering women in sports”

 https://teambelgium.be/nl/artikel/boic-lanceert-initiatief-voor-gendergelijkwaardigheid-in-
sport#

 Ronde tafel gesprek, 8 maart 2022, “Meer vrouwen aan het stuur in de sport”. 

Gezamenlijk initiatief van Game Changers, Women on board in opdracht van Sport Vlaanderen.

Thema’s: 

 Waarom willen we meer vrouwen

 Resultaten, bevragingen sportfederaties..

 Hoe kunnen opleidingen rond bestuurder/ trainer/ official helpen

 Wat is de rol van sponsors en organisatoren

 Wat is de impact van regelgeving en charters?

 Hoe verbeteren we de zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen?

 Hoe zien we de toekomst? Round-up and take-aways

https://teambelgium.be/nl/artikel/boic-lanceert-initiatief-voor-gendergelijkwaardigheid-in-sport




 Gella Vandecaveye en Judo Vlaanderen: Campagne #ikkanmijnvrouwtjestaan 

Na 2 jaar corona gingen ze eindelijk officieel van start! 1 maart was de kick-off van de judocampagne “Ik kan mijn vrouwtje staan”. 
Gedurende de ganse maand maart zal er campagne gevoerd worden om de instroom van meisjes/dames te verhogen en meer 
vrouwen op bestuursniveau of op organisatorisch vlak (trainer, tijdsopnemer, scheidsrechter,…) in te schakelen. #genderbeleid



 Vanaf begin April zal er het programma “SPORT/VROUW” op VRT te zien zijn. Ruben Van Gucht volgde 6 topsport vrouwen in 
hun dagelijks leven en trainingen. In totaal zijn er 6 afleveringen die een bepaald thema zullen behandelen. 



Wat brengt de toekomst?

Naar de toekomst toe :

 acties blijven op touw zetten 

 daarmee het deelnemersveld van vrouwen in de sport vergroten

 de financiële kloof tussen mannen en vrouwen trachten te dichten

 gendergelijkwaardigheid samen tot een feit maken

 …



Hartelijk Bedankt!


