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Voorwoord: 
Doelstelling van de nota 
Ondanks dat er een zekere gendermoeheid terug te vinden 
is binnen vele organisaties, wil deze nota nogmaals de nood-
zaak van een sterke en gerichte genderaanpak onderstrepen 
vanuit de overtuiging die mooi uitgedrukt wordt door onze 
partnerorganisaties verenigd in de CLOC-Via Campesina in 
hun slogan: Sin feminismo no hay socialismo (zonder feminis-
me bestaat geen socialisme – CLOC- bijeenkomst in oktober 
2011 in Quito). Zonder gelijke rechten en sociale gelijkheid – in 
de eerste plaats tussen mannen en vrouwen -  kunnen we niet 
spreken van een socialistische samenleving. 

Deze nota is niet de zoveelste gendercursus, we gaan ervan 
uit dat er voldoende kennis ter beschikking is via internet, cur-
sussen, vorming, maar ook en vooral gaan we ervan uit dat 
alle personeel van FOS, zowel in Noord als Zuid, over die ba-
siskennis en houding beschikt wat betreft gelijke rechten voor 
mannen en vrouwen. 

Wel willen we in de nota op een erg concrete manier bekijken 
hoe we in elke stap van de projectcyclus de nodige aandacht 
moeten besteden aan de genderpro-blematiek, en hoe we 
in de praktische uitvoering van de projecten steeds attent 
moeten zijn op het creëren van meer gelijkwaardigheid tus-
sen mannen en vrouwen. Ook komen er aanbevelingen over 
de mogelijke aanpak bij onze diverse partnerorganisaties, en 
worden enkele discussiethema´s naar voor geschoven in ver-
band met de beslissing om wel of niet met een partner in zee 
te gaan. 

Rita Cloet, Leen Van Acker en Annuschka Vandewalle
FOS –Socialistische Solidariteit

SOCIALE STRIJD
WERELDWIJD
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Inleiding
Gender blijft actueel

Sinds de verklaring van het Jaar van de Vrouw in 1975 als be-
gin van het decennium van de vrouw, de vijfjaarlijkse confe-
renties van de VN, en het vele geleverde werk door feminis-
ten, vrouwenbewegingen en solidaire mannen, is de situatie 
van de vrouwen in de wereld op vele gebieden spectacu-
lair verbeterd. Dit weerspiegelt zich in het groeiende aantal 
vrouwelijke parlementsleden, presidenten, burgemeesters en 
bedrijfsleidsters, massale aanwezigheid van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, meer en beter onderwijs voor vrouwen, daling 
in de vruchtbaarheid door toegang tot anticonceptie, en de 
groeiende aanwezigheid van vrouwen op vele gebieden van 
het socioculturele, economische en politieke leven. 

1



8 GENDERSTRATEGIE VAN FOS

Anderzijds blijven grote ongelijkheden bestaan wat betreft toegang tot en be-
schikking over middelen, politieke macht en beslissingsrecht. Andere grote pro-
blematieken zoals het gendergeweld zijn in de meeste landen gelukkig uit de 
gesloten privésfeer gehaald en tonen aan dat nog heel veel werk moet geleverd 
worden om de gendergelijkheid op alle vlakken te garanderen. 

In het Zuiden zijn de culturele en religieuze gegevens vaak de grootste belemme-
ring om vooruitgang te boeken. In sommige landen is er een achteruitgang door 
de opkomst van het islamfundamentalisme, of door conservatieve tendensen in 
de katholieke kerk en evangelische sekten, die de klok zover mogelijk proberen 
terug te draaien. 

In het Noorden is het algemene denkpatroon dat er hier niets meer te doen valt, 
aangezien man en vrouw wettelijk gelijk zijn. Veel mensen denken dat dit in de 
praktijk ook zo is, en dat er dus niets meer is om voor te strijden. Feminisme wordt 
gelijkgesteld aan radicaliteit en de strijd van een aantal excentrieke individuen, 
want bij ons ‘is toch reeds alles opgelost’.
 
De genderanalyse ontstond in de jaren ’70 vanuit kritische vrouwen en feministi-
sche organisaties op een ogenblik dat de wereld in een stroomversnelling kwam 
van grote sociale en economische veranderingen, van een vernieuwd demo-
cratisch denken en ontstaan van vrijheidsbewegingen, en na de revoltes in mei 
‘68, die de vele culturele, sociaaleconomische en politieke paradigma´s in vraag 
stelde. Het besef dat de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen grotendeels 
cultureel bepaald worden, en dus ook konden veranderd worden door ingrepen 
in diezelfde cultuur (via onderwijs, opvoeding, religie, media, literatuur, maar ook 
en vooral door politieke beslissingen), bracht een omwenteling in het denken 
over de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Vooral de feministi-
sche beweging heeft enorme bijdragen geleverd in het onderzoek en het con-
ceptualiseren van de genderrelaties, en in het opzetten van lobbynetwerken om 
de nationale en vooral de internationale politiek te beïnvloeden. 

Op 18 december 1979, erkende de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Na-ties, de baanbrekende Conventie tegen alle vormen van discriminatie tegen 
de vrouw, CEDAW , met de volgende paragraaf over discriminatie:
“... any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the 
effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise 
by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and 
women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, 
social, cultural, civil or any other field.” 1   
De CEDAW is het resultaat van een lange strijd die vele vrouwen gevoerd heb-
ben van op het thuisfront of van op de politieke tribune, de academische wereld, 
de volksorganisaties, enz.  

1. CEDAW, zie op website UNWOMEN voor alle teksten van de verschillende Internationale 
Vrouwenconferenties
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In de ontwikkelingssamenwerking ontstonden in de jaren ´80 heel veel vragen 
over het waarom van de beperkte vooruitgang van duurzame en integrale men-
selijke ontwikkeling in de derde wereld, ondanks de belangrijke geldtransfers. Uit 
studies bleek o.a. ook dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in vele ge-
vallen nog groter geworden was, doordat mannen veel gemakkelijker toegang 
kregen tot de voordelen van de ontwikkelingssamenwerking. Sindsdien zijn er 
vele belangrijke debatten gevoerd en is men tot nieuwe inzichten gekomen wat 
betreft de structurele oorzaken van armoede, verbonden met de sociale klasse, 
gender, etnische achtergrond, Noord-Zuid tegenstellingen en belangen, enz. Het 
concept gender in ontwikkeling is nu algemeen aanvaard – in theorie tenminste- 
vanuit een visie dat diepgaande en blijvende veranderingen in de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen alleen kunnen veranderen als ook effectief gewerkt 
wordt aan empowerment van vrouwen en tezelfdertijd ook mannen actieve ac-
toren worden in de transformatie van de ongelijke verhoudingen, gebaseerd op 
macht, rijkdom, toegang tot kennis, enz. 

Vanuit de overtuiging dat gendergelijkheid de wereld beter en rechtvaardiger 
maakt voor mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, is het belangrijk dat FOS 
in de komende jaren extra inspanningen levert in Noord en Zuid om betere resul-
taten te halen op de gendergerechtigheidsdoelstellingen. 

Gender, jongeren, inheemse volkeren, klimaatswijziging...

Naast de aandacht voor de ongelijke genderverhoudingen is in de laatste 20 
jaar ook meer aandacht geschonken aan problematieken rond kinderen en jon-
geren, en de problematiek van de inheemse volkeren. Naar aanleiding van de 
500 jaar kolonisatie van Latijns-Amerika hebben de inheemse volkeren ook hun 
problematiek in de fora van de Verenigde Naties kunnen naar voor brengen en 
werden eveneens conventies ter bescherming van de Inheemse volkeren goed-
gekeurd, door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en andere instanties. 
Deze conventies zijn een uiting van de nood om de grote tegenstellingen van 
onze tijd in het daglicht te stellen en achtergestelde groepen te beschermen 
tegen de uitsluitingmechanismen die door het neoliberale systeem systematisch 
worden verdiept. 

Werken met een gendervisie, maar ook met aandacht voor de jongerenproble-
matiek en met aandacht voor de specifieke noden van de inheemse volkeren, 
zorgt ervoor dat we als FOS een meer complete kijk gaan ontwikkelen op zeer 
complexe realiteiten. Het biedt de mogelijkheid om met betere instrumenten 
en kennis die acties te ondersteunen, die de realiteit willen omvormen naar een 
meer rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving. Nieuwe uitdagingen zijn de 
klimaatscrisis die ook steeds meer voelbaar wordt in het Zuiden en die vooral de 
meest kwetsbare groepen treft; ook deze problematiek moet aangepakt worden 
met een genderperspectief.
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Ter verduidelijking: 

In deze gendernota gaan we alleen in op de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, met soms verwijzing naar de nood om ook jongeren meer kansen te 
bieden. Dit betekent niet dat we als FOS geen aandacht hebben voor de sek-
suele diversiteit en de ermee gepaarde discriminatie. Als FOS nemen we een 
duidelijk standpunt in tegen elke vorm van discriminatie op vlak van seksuele 
geaardheid.  

Voor inhoudelijke ondersteuning van de concepten en algemene kennis van wat 
gender is bestaat er een rijke literatuur, heel wat documenten, data en cijfer-
materiaal, geproduceerd door UNWOMEN, UNFPA, WHO, IAO, en in België door 
CVO en DGD. Deze informatie kan gemakkelijk via het internet geraadpleegd 
worden (zie ook Bibliografie-lijst). 
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Stategisch kader 
van FOS
2.1 VISIE EN MISSIE VAN FOS

FOS-socialistische solidariteit is de Noord-Zuidorganisatie van 
de socialistische beweging in Vlaanderen. Internationale so-
lidariteit is een voorwaarde om te komen tot een rechtvaar-
dige wereld. Dat betekent een rechtvaardige verdeling van 
middelen en macht. Tussen arme en rijke landen, maar ook 
binnen elk land. Dat betekent ook een economie die zich 
naar de noden van de bevolking plooit, en niet omgekeerd. 
Dat betekent respect voor de universele mensenrechten; ver-
taald o.m.  in  rechten van vrouwen, jongeren, inheemse vol-

2
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keren, (ook voor) arbeids- en gezondheidsrechten.
FOS steunt ledenorganisaties en maatschappelijke bewegingen, die de belan-
gen van hun groep verdedigen, hun stem laten horen in de besluitvorming. Met 
de partners in Noord en Zuid werkt FOS op twee domeinen: het recht op waar-
dig werk en het recht op gezondheid. Beide domeinen zijn onderdeel van de 
strijd voor Sociale Bescherming die vanaf 2014 de hoofddoelstelling wordt van 
het FOS-programma.

2.2 ZUIDPROGRAMMA FOS

FOS steunt organisaties in 13 landen in 3 regio´s: Zuidelijk Afrika (Namibië, Mozam-
bi-que, Zimbabwe en Zuid-Afrika), Centraal-Amerika (Cuba, El Salvador, Hondu-
ras en Nicaragua) en Zuid-Amerika (inde Andesregio: In de Andesregio Bolivia, 
Colombia, Ecuador en Peru. FOS steunt ook acties in Palestina en Ghana.

Het programma Waardig Werk wil die organisaties ondersteunen die strijden voor 
de arbeidsrechten van hun leden en hun sector, in sectoren zoals de agro-indus-
trie, huishoudsector, de mijnsector en de informele sector, textielverwerkingsbe-
drijven als maquila’s (sweatshops),  enz. Dit zijn allemaal sectoren die grote groe-
pen arbeiders, mannen en vrouwen vertegenwoordigen die uitgesloten zijn van 
de meest fundamentele arbeidsrechten: recht op contract, een levenswaardig 
loon, een 8-urige werkdag, deelname aan de sociale zekerheid, het recht op 
vrije organisatie, recht op collectieve onderhandelingen of sociale dialoog, het 
recht op veiligheid op het werk, ook bescherming tegen seksuele intimidatie of 
geweld op het werk. Er gaat veel aandacht naar het versterken van organisaties 
van vrouwelijke arbeidsters (bv. textielarbeidsters of huishoudpersoneel), of naar 
het versterken van de aanwezigheid en actieve deelname van vrouwen in tradi-
tioneel meer mannelijke syndicale organisaties. 

In het programma Recht op Gezondheid, worden sociale organisaties onder-
steund die de toegang tot en het recht op gezondheid proberen te garanderen 
voor hun leden of voor de ruimere bevolking. In dit geval wordt er ook naar ge-
streefd om de actieve deelname en het leiderschap van vrouwen te promoten 
en de actieve betrokkenheid van mannen in de gezondheidszorg van zichzelf, 
hun familie en hun gemeenschap te verhogen, alsook om sterk gendergevoelige 
thema’s als sociale en reproductieve rechten en gezondheid en intra-familiaal 
en seksueel geweld op de actie-agenda te zetten.

De programma´s en acties  van FOS zijn gestructureerd rond 2 grote resultaten 
die mikken op de brede en algemene doelstelling van organisatieversterking van 
de partnerorganisaties:

Resultaat 1: Interne organisatieversterking probeert de organisatie te versterken 
in zijn interne structuur, door middel van het vormen en ondersteunen van de 
leiders en leidsters, versterken van de interne democratische structuur, promoten 
van meer genderevenwicht op het leidingniveau, door o.a. ook specifieke op-
leiding te voorzien voor vrouwelijke leidsters, promoten van democratische ver-
nieuwing en verjonging van de leiding. Verder proberen we de dienstverlenende 
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capaciteiten te versterken, zoals goede informatiedoorstroming, vormingsproces-
sen voor leden, arbeidskwalificatie, toegang tot sociale zekerheid voor de leden, 
collectieve onderhandelingen, microkredieten of andere sociale programma´s 
voor de leden, sociale verkoop van geneesmiddelen, enz. 

Resultaat 2: Inter-institutionele versterking: De organisatie versterken in de maat-
schappelijke context: de capaciteit van politieke beleidsbeïnvloeding verbete-
ren, netwerkvorming met andere organisaties en actoren, communicatiecapaci-
teit verbeteren of ontwikkelen, met aandacht voor het opnemen van de noden 
en interesses van vrouwen en jongeren in de beleidsvoorstellen, wetgeving en 
programma´s. 

2.3 FOS IN BELGIË

FOS hecht ook veel belang aan de Zuid-Noord en Zuid-Zuid relatie, om de solida-
riteit te versterken, uitwisseling te bevorderen, om gezamenlijk te zoeken naar een 
rechtvaardiger wereld. Daarom verricht FOS ook veel educatief werk in België in 
de organisaties die deel zijn van de socialistische beweging: de mutualiteiten, de 
vakbonden (ABVV), de socialistische partij en de brede socialistische achterban. 

In de zoektocht naar het meewerken aan een meer rechtvaardige wereld, is 
het van groot belang dat FOS rekening houdt met de vrouwen die iets meer 
dan 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigen. Spijtig genoeg blijven de 
grote ongelijkheden tot op vandaag bestaan, verbonden aan levensbeschou-
wingen, religies, culturele gewoontes, machtsstructuren, die ervoor zorgen dat 
de vrouwen niet op kunnen genieten van dezelfde rechten en mogelijkheden 
die de mannelijke bevolking geniet. Deze grote ongelijkheden beletten ander-
zijds in vele culturen, sociale klassen en organisaties ook de mannen om zich op 
een meer integrale manier te kunnen ontwikkelen en zorgtaken op zich te nemen 
zoals de opvoeding van de kinderen, het huishouden, verpleegtaken, ruimere 
maatschappelijke opvoedingstaken, enz. 

Om deze reden is het belangrijk te kunnen werken met voorbeelden, werktuigen, 
ideeën, controlemechanismen, om in het ontwikkelingsprogramma te verzekeren 
dat alles in het werk gesteld wordt om actief mee te werken aan een meer recht-
vaardige verdeling van de middelen, de mogelijkheden, de kansen en voorde-
len die het programma creëert voor mannen en vrouwen, en te werken aan een 
duurzame empowerment van mannen en vrouwen in gendergelijkheid.
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Genderinstrumenten 
voor elke stap in het 
programma van FOS
Inleiding

FOS beweegt zich in een complex netwerk van actoren zo-
wel in het Noorden (Socialistische Mutualiteiten, ABVV, sp.a, 
vrijwilligers, DGD, gemeenten en provincies, andere ngo’s) en 
in het Zuiden met de partnerorganisaties, maar ook met vele 
an-dere ontwikkelingsactoren (vakbonden, ngo’s, basisorga-
nisaties, onderzoeksinstitu-ten, externe experten, andere Bel-
gische en niet-Belgische ontwikkelingsactoren, multilaterale 
instellingen, zoals FAO, IAO, UNDP, UNWOMEN, UNFPA, etc.)

3
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Programmacyclus: 

In het kader van de institutionele keuzes van landen, thema’s en interventiestra-
te-gieën, wordt om de 5 tot 6 jaar een nieuw programma uitgewerkt, dat voorge-
legd wordt aan DGD2  voor co-financiering, en eens goedgekeurd, uitgevoerd in 
België en de partnerlanden in het Zuiden.  
In elke fase is het belangrijk de juiste genderinstrumenten toe te passen om te 
verzekeren dat ons programma op elk moment de nodige informatie en gen-
deraanpak in overweging neemt en garandeert. 
Samengevat kunnen we spreken van de volgende fases, die niet noodzakelijk 
lineair lopen, en waarbij vele processen ook parallel lopen, zoals de uitvoering 
van het huidige programma, de evaluatie ervan en het exploreren voor het vol-
gende programma

1. Identificatiefase
2. Formulering van het programma
3. Uitvoeringsfase 
4. Geleerde lessen en evaluatie 

Hoe nu een genderaanpak inbouwen in elke fase? 

3.1. IDENTIFICATIEFASE

In de voorbereidende fase wordt een evaluatie uitgevoerd van het lopende pro-
gramma, worden nieuwe baselinestudies uitgevoerd, wordt een actualisering 
van contextanalyse van het land en de regio gedaan, worden bestaande en 
mogelijke partners in kaart gebracht, worden mogelijke sectoren die FOS interes-
sante pistes vindt, wat dieper geanalyseerd, enz. De belangrijkste besluitvorming 
gebeurt tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur en Algemene Ver-
gadering op het vlak van bestuurders, en tijdens de Regionale Beraden en het 
tweejaarlijkse Algemeen Beraad in België, op het vlak van per-soneelsleden.

Deze fase moet leiden tot de algemene beslissingen over de sectoren waarmee 
zal gewerkt worden (bv. agro-industrie, huishoudsector en/of informele sector, 
en/of andere sectoren); mogelijke partnerorganisaties (sectorale vakbonden,  
basisorganisaties, federaties of centrales, …);  de vorm van steunverlening (met of 
zonder ondersteunende ngo of studiecentrum); synergie tussen de programma´s; 
regionale coherente aanpak, enz. 

In deze fase moet naast de gewone analyse instrumenten ook een genderana-
lyse gebeuren. Dit is wenselijk op elk niveau: van de sector, van de mogelijke 
partners. Op basis hiervan moeten de nodige aanbevelingen voor de beslissings-
name voor de volgende fase gebeuren. 

2. DGD staat voor Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp - Belgische 
ontwikkelingssamenwerking
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Analyse-instrument voor gendersituatie van het land, mogelijke interventiesectoren, mo-
gelijke partnerorganisaties
In kaart brengen van de actoren, legale 
instrumenten, andere informatie 

Mogelijke bronnen en analysethema´s 

Nationaal: welk Ministerie of welke Raad is 
verantwoordelijk voor genderthema’s?

Welke rol speelt het instituut, zijn er recente 
politieke beslissingen of wetten? Welke 
strategieën worden toegepast? Welke rol 
wordt toegekend aan de civiele maat-
schappij (ngo’s , basis- en /of ledenorgani-
saties). Welke relatie met de sectoren die 
ons interesseren, via welke mechanismen? 
Relatie van onze partners met deze instan-
tie? 

Wettelijk kader dat gendergelijkheid wel of 
niet garandeert en hoe wordt het opge-
legd en gecontroleerd? 

Korte samenvatting van de belangrijkste 
wetten die in het land bestaan, bv. tegen 
gendergeweld, rond abortus of rond sek-
suele diversiteit, i.v.m. gelijkberechtiging, 
gelijke kansen op de arbeidsmarkt, enz. 
Zo ook aanduiding van genderdiscrimine-
rende wetten.

Algemene data en cijfers over genderon-
gelijkheid in het land en de regio. 

Nationale en internationale bronnen die de 
genderkloof in beeld brengen (UNWOMEN, 
nationale statistieken, CEPAL, ILO, WHO, 
UNDP, … ) 
Vooral interessant gegevens rond gen-
derkloof in arbeid: inkomen, soorten jobs, 
discriminatie, of anderzijds rond gezond-
heid: soorten ziektes, toegang tot sociale 
zekerheid en tot gezondheidsdiensten van 
mannen en vrouwen.

Sectoranalyse: Identificeren van mogelijke 
partners 

Economisch belang van de sector voor 
mannen en vrouwen, specifieke thema’s 
voor mannen en vrouwen om rond te 
werken, bv. loonverschillen, of discrimine-
rende wetgeving voor de sector, speci-
fieke gezondheidsproblemen, toegang 
tot gezondheidsdiensten voor mannen en 
vrouwen, enz. Welke organisaties bestaan 
er in de sector?, hoe vertegenwoordigen 
ze hun leden?, is het proportioneel?, heb-
ben vrouwen en mannen gelijke toegang 
tot vorming, fondsen, beslissingsrecht?, enz. 
Hebben de organisaties een eigen gender-
beleid? Bestaat er een samenwerking met 
de nationale genderinstituten of gespeciali-
seerde gender ngo’s of universitaire units? 

Deze analyse moet ons in de identificatiefase al elementen aanbieden om de gender-
problematiek van de sector en de organisaties in kaart te brengen; en om dan ook de 
nodige beslissingen te nemen: zijn deze partners bereid om te werken aan gendergelijk-
heid ? Op basis van welke elementen kunnen we besluiten dat er een potentieel is om 
effectief gender in de samenwerking in te bouwen? 
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Indien een organisatie weinig of geen potentieel of interesse vertoont voor gen-
dergelijkheid binnen de organisatie en in de werking, dan moet ernstig overwo-
gen worden of FOS een duurzame partnerrelatie kan aangaan.

3.2. FORMULERING VAN DE ACTIES (PROJECTEN) EN HET PROGRAMMA

De formulering gebeurt op participatieve manier samen met de gekozen part-
ners/sectoren en andere actoren. Meestal wordt deze analyse met elke partner 
afzonderlijk uitgevoerd. Hierbij worden in workshops een aantal instrumenten toe-
gepast zoals: Probleemanalyse, SWOT-analyse, uitwerking van logisch kader, uit-
werking van planningen, uitwerken budgetten, uitschrijven narratief projectvoor-
stel. In België wordt in die periode ook de Noordwerking uitgeschreven, wordt de 
financiering gezocht bij de achterban en wordt het programma voorgelegd aan 
DGD voor cofinanciering.

Met de partners worden de volgende instrumenten gebruikt/uitgewerkt voor de 
formulering: 

STAPPENPLAN EN INSTRUMENTEN VOOR HET FORMULEREN VAN DE ACTIES (PROJECTEN) EN 
HET PROGRAMMA MET GENDERFOCUS
Mogelijke instrumenten om met de partner 
te gebruiken 

Aanbevelingen.  Deelnemers  

1. SWOT analyse Met oriënterende vragen rond de gender-
realiteit van de organisatie  (vb. in sterk-
tes: hoe genderevenwichtig is het bestuur 
samengesteld?, zijn de oprichtingsstatuten 
gender-equitatief? ) 
Dit moet vooraf met de facilitator van de 
SWOT goed voorbereid worden. 

Nemen deel: volledige leiding van de or-
ganisaties, eventueel basisafgevaardigden, 
technische ploeg

2. Genderanalyse van de organisatie: instru-
ment: matrix van toegang en controle tot 
middelen, beslissingen

Analyse kan gebeuren tijdens de SWOT met 
leiding en leden van de organisatie of in 
een aparte sessie. Belangrijk: evenwichtige 
deelname van vrouwen en mannen. 
Zie dit instrument in bijlage 1

3. Baseline van de sector en van de organi-
satie met gendervisie.

Belangrijkste is werken op basis van data en 
gegevens van de sector (bv. Agro-industrie) 
per sekse en leeftijd. 
Dit kan uitgewerkt worden door lokale 
FOS-ploeg in samenwerking met leiding en 
technische ploeg van de organisatie; liefst 
ook evenwicht tussen mannen en vrouwen. 

De informatie verzameld in de identifictiefa-
se geeft de input voor deze analyse. 
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4. Probleem-analyse met genderperspectief In workshop wordt met leden en basis van 
elke partner apart of verschillende organi-
saties per sector de probleemstelling voor 
de sector en de organisatie uitgewerkt en 
geprioriseerd. (Problemen-boom). Deze 
analyse moet de informatie van de  base-
line en SWOT met gendervisie in overweging 
nemen Deelnemers: leiders, leden van de 
organisatie, mannen, vrouwen en jongeren.
Indien vrouwen niet kunnen, willen of mo-
gen deelnemen kan een aparte sessie met 
alleen vrouwen georganiseerd worden. 

5. LOGISCH KADER Dit is de hoofdbrok in het formuleren van de 
actie of project. De facilitator moet gega-
randeerd met gendervisie kunnen werken 
en bij alle indicatoren gebruik maken van 
de gegevens van de baseline, SWOT en 
probleemanalyse. Het logisch kader moet 
genderindicatoren en genderpromoveren-
de activiteiten voorzien en budgetteren. 
Deelnemers in de uitwerking: leiding, leden 
van de organisatie, mannen, vrouwen, 
jongeren.
Indien vrouwen niet voldoende aanwezig 
zijn, is het aan te raden een bijkomende 
sessie te organiseren met alleen vrouwelijke 
leiding en leden om het logisch kader te 
vervolledigen. 

6. Narratief actievoorstel De verantwoording en de contextana-
lyse moeten verplicht de gendersituatie 
beschrijven binnen de sector en de orga-
nisatie, met eveneens data en cijfers over 
genderspecifieke sociale problemen (zoals 
gendergeweld in families en werk, tiener-
zwangerschappen, hiv/aids, enz)  

Deelnemers: meestal wordt dit uitgewerkt 
door een technische ploeg samen met de 
hoofdleiding en met steun van de program-
macoördinator en of programmamedewer-
ker. Herneem het logisch kader met gen-
dergevoelige indicatoren. Belangrijke rol 
voor de FOS-staf om de gendervisie in de 
actie (het project) te garanderen. 

7.Uitwerking van het programma per land Dit is het samenbrengen van dossiers per 
thematische as, wat per land en door de 
verschillende partners zal bereikt worden. 
FOS-medewerkers stroomlijnen, vullen aan 
en checken met organisatie en met regio-
nale verantwoordelijke. Hier kan nogmaals 
de genderaanpak versterkt worden in indi-
catoren, activiteiten, budgetten.
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8.Regionaal programma Regionaal programma herneemt cijferma-
teriaal met gendervisie, verantwoordt de 
grote thema´s en toont aan hoe via de 
projecten de genderongelijkheden op een 
actieve en gerichte manier zullen aange-
pakt worden in het programma. Controle 
op coherentie van genderaanpak, in doel-
stellingen, activiteiten en budgetten en 
versterken indien nodig met terugkoppeling 
naar FOS-staf en partners. 

Verantwoordelijken: regionale en thema-
tishce verantwoordelijken 

9. Strategisch kader en 6 jaren programma
FOS

In België wordt de coherentie van de gen-
deraanpak over de regio´s heen nageke-
ken, hier ook controle op coherentie en 
gelijkaardige genderaanpak in de verschil-
lende regio´s. Verantwoordelijke: Algemeen 
Secretaris, diensthoofd Zuid 

 Aanbevelingen voor het verwerken van de genderaanpak 
     in het Strategisch Kader 

0. Via een gendergevoelig taalgebruik (deelnemers en deelneemsters, leidsters 
en leiders, enz) duidelijk de situatie van mannen en vrouwen weergeven en 
de voorziene positieve impact van het programma op de gendergelijkheid en 
gerechtigheid duidelijk aangeven. 

1. Alle cijfermateriaal opsplitsen per sekse (en leeftijd), zodat op basis daarvan 
gender-analyse mogelijk wordt. 

2. De praktische en strategische noden van vrouwen en mannen apart verwer-
ken in meetbare indicatoren zoals bv. praktische noden rond arbeidsrechten: 
bij zwangerschap en  borstvoeding, recht op wc-tijd en aanwezigheid van 
(propere / hygiënische) sanitaire installaties, of wat betreft de strategische no-
den als: deelname aan beslissingsmechanismen, recht op een leven zonder 
geweld, recht op onderwijs en persoonlijke ontwikkeling, recht op pensioen 
voor huisvrouwen of informele arbeiders/sters, enz . Institutioneel kan je dit ver-
talen naar: de frequentie van vergaderen van een raad van bestuur van een 
organisatie, de locatie, de bereikbaarheid, het ogenblik van vergaderen, het 
transport er naartoe, de mogelijkheid voor kinderoppas, enz. Dit moet moge-
lijk maken om vooruitgang te meten, zowel kwalitatief als kwantitatief. Bvb.: 
hoeveel % vrouwen in de leiding van de organisatie met beslissingsrecht, % 
vrouwen dat deelneemt aan vormingsprocessen, % mannen dat deelgeno-
men heeft aan vorming over gendergeweld, enz. 
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3. Voldoende budget voorzien om de activiteiten die de gelijkheid bevorderen 
mogelijk te maken en om ze op voldoende wijze te kunnen garanderen en op 
te volgen; (bv. via vorming van het FOS-personeel en van partners, specifieke 
vorming van vrouwelijke leidsters, enz) .

4. In het programma de effectieve en gelijkwaardige participatie van mannen 
en vrouwen inbouwen in vormingen, strategieën van planning, evaluatie, be-
heers-comités, uitwisselingen N/Z en Z/Z. 

5. Voorzien in het Strategisch Kader dat alle FOS-personeel de nodige capacitei-
ten kan ontwikkelen om de genderstrategie op elk moment en met voldoende 
kennis van zaken toe te passen en de partners op een positieve manier hierin 
te begeleiden. Bij nieuwe aanwervingen van lokaal personeel en personeel 
binnen FOS in het algemeen moet genderexpertise, en gendervisie voorwaar-
de zijn. Institutioneel kan FOS bv. jaarlijks één vorming over gendergelijkheid of 
een deelthema hiervan voor gans haar personeel voorzien.

3.3. UITVOERINGSFASE VAN HET PROGRAMMA 

Instrumenten voor planning en monitoring gebruikt tijdens de uitvoeringsfase 
van het programma
Instrumenten/Documenten Criteria  / wie is verantwoordelijk  
Driejaren plan per partner, per land, per 
regio

Samen met het logisch kader is dit plan de 
navigatiekaart voor de partners en voor de 
begeleiding vanwege FOS. 
De planning moet expliciet de genderfocus 
aantonen in resultaten, activiteiten, indica-
toren en budget. 
(Aanbeveling; huidige formaat herwerken, 
vereenvoudigen)
Verantwoordelijke: partnerorganisatie, FOS-
staf  

Jaarplanning per partner, per land, per 
regio

Concrete planning voor elk werkjaar, op 
basis van het driejarenplan en logisch 
kader. Elke activiteit afwegen op genderfo-
cus, hiervoor is aangewezen oriënterende 
vragen te verwerken in het jaarplanformat. 
(Aanbeveling; huidige formaat herwerken, 
vereenvoudigen) 
Bij trimestriële of semestriële herplanning 
zelfde logica volgen en genderfocus niet 
laten verslappen. 
Verantwoordelijk: partnerorganisatie met 
FOS-staf

Opvolgingsmissies Gebeuren op verschillende niveaus: door 
FOS-staf, zowel in de regio’s als in Brussel.
Bij voorbereiding van missies, telkens vol-
doende aandacht besteden aan de 
vooruitgang van genderaanpak en indien 
nodig bijsturing. In verslaggeving van missies 
specifiek genderaanpak vermelden. 
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Monitoringsverslagen Trimestriële of semestriële verslagen die de 
vooruitgang van de planning weergeven 
en de financiële uitvoering. In het format 
oriënterende vragen i.v.m. genderaanpak 
verwerken om kwaliteitsvolle verslagen te 
krijgen. 
(Aanbeveling: huidige formaat herwerken, 
vereenvoudigen)

Opvolgingsvergaderingen door FOS-staf, 
deelname in activiteiten, zijn mogelijkhe-
den om genderaanpak te bespreken en te 
verdiepen. 

Jaarverslag (narratief en financieel) Deze verslagen moeten noodzakelijk de ge-
plande activiteiten en behaalde resultaten 
weergeven. Eveneens de moeilijkheden bij 
de uitvoering, en voorstellen voor het vol-
gende werkjaar. Voorstel om een hoofdstuk 
te voorzien i.v.m. vooruitgang wat betreft 
gendergelijkheid binnen de organisatie. Wel 
met harde cijfers en bewijzen!
Opvolgingsvergaderingen door FOS-staf 
zijn mogelijkheden om genderaanpak te 
bespreken en te verdiepen. Indien nodig 
bijkomende vormingen organiseren. 

Externe evaluatie Kan zijn op partnerniveau, op landniveau, 
programma niveau, regionaal of mondiaal. 
Op elk niveau moet noodzakerlijkerwijze 
de genderaanpak en behaalde resultaten 
afgewogen worden. Evaluatoren moeten 
over gendervisie en expertise beschikken. 

Audit Elk auditverslag zou ook een evaluatie 
moeten inhouden van het % fondsen dat 
besteed werd aan genderactiviteiten of 
positieve acties voor bv. vorming van vrou-
welijke leidsters, ... 

Andere gebruikte instrumenten: 
• Projectgids 

In de gids moet voldoende duidelijkheid 
zijn i.v.m. het belang dat de genderaanpak 
heeft voor FOS en hoe die kan ingevuld 
worden in de acties en organisaties. De gids 
moet ook duidelijk vermelden dat de gen-
deraanpak een voorwaarde is om met FOS 
samen te werken en dat elke partner zal 
geëvalueerd worden op elke tussentijdse 
programmaperiode (om de 3 jaar), op de 
genderaanpak en bereidheid om er echt 
werk van te maken.
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• Formats voor Financiële verslaggeving De formats zouden ook moeten mogelijk 
maken om het bestede budget voor gen-
derspecifieke activiteiten af te wegen. 

In die zin is de vraag of er een specifiek 
genderresultaat moet ingeschreven wor-
den met bijhorend budget of wordt gender 
volledig transversaal verwerkt? 

Arbeidsreglement Nog in aanmaak, maar zou ook duidelijke 
richtlijnen moeten bieden naar het lokale 
FOS-personeel i.v.m. eisen qua gendervisie 
en toepassing ervan; ook duidelijke regle-
ment i.v.m. seksuele ongewenste intimitei-
ten tussen FOS-personeel onderling, maar 
ook in de relaties met partnerorganisaties.

 Aanbevelingen: 

In elk gebruikt instrument is het belangrijk een reeks oriënterende vragen in te 
voegen, om telkens weer de aandacht te vestigen om de nodige planning en 
analyse te doen met een gendervisie.
Dit is nodig tot het een ‘natuurlijke‘ reactie wordt van de organisatie om elke acti-
viteit, elk document, elk onderzoek, elke politieke verklaring, elke uitwisseling van 
ervaringen, te doen vanuit een streven naar het bevorderen van gelijkwaardig-
heid tussen vrouwen en mannen, jongeren, etnische minderheden, mensen met 
andere seksuele geaardheid, enz. 
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3.4. KENNISBEHEER, MONITORING EN EVALUATIE 

Monitoring en bijsturing gebeuren per land en per regio permanent via het mo-
nito-ringssysteem en jaarlijkse verslaggeving. Via thematische regionale bijeen-
komsten, uitwisselingsprogramma´s, Noord-Zuiduitwisselingen, en via externe 
evaluaties van de programma´s en FOS-aanpak wordt ervaring opgeslagen en 
verdergebouwd op de opgedane kennis. 

De evaluaties van acties,  projecten en programma´s moeten participatieve pro-
cessen zijn, om onze aanpak en de aanpak van de partners kwalitatief te ver-
beteren. Daarom is de evaluatie van de genderaanpak ook een fundamentele 
bijdrage om op een meer actieve manier onze aanpak kwalitatief te verstevigen. 

In het huidige zesjarenplan heeft FOS twee grote evaluaties gerealiseerd: in 2009 
van het gezondheidsprogramma, en in 2012 van het Waardig Werkprogramma. 
Beide evaluaties bieden elementen aan om onze algemene aanpak te verbete-
ren, maar de genderaanpak wordt nog te weinig uitgediept in beide evaluaties. 
Het is dus belangrijk dat ook binnen FOS op alle niveaus, zowel in het Zuiden als in 
Belgie, hogere eisen worden gesteld naar de genderaanpak toe. Dit moet zich 
o.a. vertalen in de referentietermen van om het even welke evaluatie dan ook. 
De genderaanpak moet voldoende aandacht kunnen krijgen tijdens de evalu-
atieprocessen, door te garanderen dat er evenwichtige verdeling is tussen de 
geïnterviewden; dat vrouwen en mannen op een gelijkwaardige manier betrok-
ken worden in de workshops en bijeenkomsten; op een evenwichtige manier aan 
het woord kunnen komen en hun bijdragen terdege weerspiegeld worden in de 
resultaatsdocumenten. 

Op het niveau van de partners wordt elk jaar 
een interne evaluatievergadering of workshop 
georganiseerd. Dit is een uitstekende gelegen-
heid om de vooruitgang van de genderaanpak 
te evalueren en de nodige aanpassingen in het 
nieuwe jaarplan in te voeren. Indien de partner 
na de eerste drie jaar geen enkele vooruitgang 
heeft geboekt op gender, dan moet dit ook seri-
eus besproken worden, zowel met de partner als 
binnen FOS: is er een werkelijke bereidheid bij de 
partner?, welke factoren houden vooruitgang te-
gen?, hoe kan hier nog aan gewerkt worden?, of 
is dit voldoende reden om de samenwerking op 
een lager pitje te plaatsen en eventueel stop te 
zetten? 
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Aanbevelingen voor de 
concrete invulling van 
de genderstrategie in het 
FOS-programma
Steeds blijven we met de vraag hoe nu concreet de gender-
strategie vorm te geven. Vermits ons programma vanaf 2014 
gestructureerd wordt rond 2 grote resultaatsvelden, namelijk 
interne organisatieversterking en inter-institutionele verster-
king, doen we de oefening wat de genderaanpak per resul-
taatsveld kan betekenen voor de partners en de projecten.

4
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4.1 ENKELE ALGEMENE PRINCIPES 

De genderaanpak betekent werken aan gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen. Dit is gemakkelijk te begrijpen binnen gemengde organisa-
ties met mannelijke en vrouwelijke leden: we streven naar een evenwichtige ver-
deling in de beslissingsname, vorming van jonge en vrouwelijke leidsters indien een 
onevenwicht bestaat, vrouwelijke leidsters een extra steun bieden, verzekeren dat 
het gebruik en de beslissing i.v.m. de middelen van de organisatie op een demo-
cratische manier gebeurt, statuten die niet expliciet de gelijkheid bevorderen her-
werken, genderquota voor verkiezingen promoten, enz. 

In mannelijke organisaties zoals de Mijnwerkersfederatie in Peru, of de vakbonden 
van de suikerrietkappers in Centraal- en Zuid-Amerika, of in hoofdzakelijk vrouwe-
lijke organisaties, zoals het huishoudpersoneel, of maquila arbeidsters, is de uitda-
ging om via andere thema´s de genderproblematiek aan te pakken. Dit kan zijn 
over hoe er met macht omgegaan wordt binnen de organisatie: is er plaats voor 
jonge leiders of leidsters, is er interne democratie of zit de macht geconcentreerd 
bij enkele leiders/leidsters, is er voldoende informatiedoorstroming naar de basis, 
hebben jongeren toegang tot de vormingsprocessen, uitwisselingen, enz. Ander-
zijds zijn er een aantal specifieke genderthematieken die in het kader van de pro-
jecten kunnen verwerkt worden via de vormingsprocessen, zoals de rechten van 
vrouwen, kennismaken met de internationale conventies en nationale wetgeving, 
gendergeweld binnen families en op de werkvloer, seksuele en reproductieve 
rechten en gezondheidsthema´s. Deze thema´s zijn een dankbare toegangspoort 
om het ook over masculiniteit en machismo te hebben. Seksuele voorlichting, con-
traceptie, preventie van tienerzwangerschappen, preventie van hiv/aids en soa’s, 
risico-gedrag vanuit gender-socialisering, met de bijhorende analyses van de be-
staande stereotypen, enz. zijn anderzijds dankbare thema’s om het over de positie 
van vrouwen en man-nen in de cultuur te hebben en de stereotype visies en over-
tuigingen in vraag te stellen. 

Gender gaat om kwaliteit én kwantiteit. 

FOS probeert via de genderaanpak te komen tot meer gelijkheid, gelijke rechten 
en mogelijkheden voor mannen en vrouwen binnen de door ons gesteunde orga-
nisaties. Dit vergt processen van bewustwording, zelfanalyse en wil tot verandering, 
zowel bij mannen als bij vrouwen. Deze processen veroorzaken dikwijls persoonlijke 
crisissen en stellen de traditionele organisatievormen, organisatiecultuur en werk-
methoden in vraag. Vandaar de weerstand van de traditionele leiders en leidsters 
om deze thematieken aan te pakken. Daarom is het belangrijk aantrekkelijke stra-
tegieën te gebruiken, en processen op gang te brengen die niet afschrikken en 
duidelijk maken dat een genderstrategie voordelig is voor de familie en de organi-
satie; dat zowel mannen als vrouwen winnen bij een gelijke rechten aanpak. 

Anderzijds is het belangrijk om de kwaliteit van de genderaanpak eveneens in in-
dicatoren te gieten om onszelf en de partnerorganisatie te kunnen monitoren op 
behaalde resultaten. Zoals bv. “De organisatie heeft binnen het curriculum van 
de syndicale vorming een module rond gender en seksualiteit ontwikkeld, die in 3 
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syndicale scholen werd gegeven en positief werd beoordeeld door 80% van de 
deelnemers en deelneemsters.”

4.2 GENDER BINNEN ONZE STRATEGIE VAN ORGANISATIEVERSTERKING 
(resultaat 1)

Dit resultaat verwijst naar de interne versterking van de organisatie, zodat ze op 
een meer democratische en autonome manier kan functioneren, en zodat ze be-
tere dienstverlening kan bieden aan hun leden. 

Hoe kunnen we in dit resultaatsveld de genderaanpak nu concreet vormgeven? 
Op welke manier kan men binnen de organisatiecultuur een dagdagelijkse gen-
dergelijkheid bekomen, zowel in de structuren, reglementen, vormingsprocessen 
als de dienstverlening? 

FOS ondersteunt in dit resultaatsveld een pakket mogelijke activiteiten, en per 
groep geven we meteen een aantal concrete voorbeelden van genderfocus in 
bepaalde activiteiten () en ook van mogelijke genderindicatoren. 

4.2.1 Versterking van de strategische en operatieve plannen van de organisatie 
met actieve deelname van vrouwen en jongeren

MOGELIJKE ACTIVITEITEN: 
• Vrouwen, jongeren actief laten deelnemen in de bepaling van de te voeren 

acties en in de uitvoering van de activiteiten. 
• Consistent gebruik van gegevens, cijfermateriaal en statistieken die opgesplitst 

zijn volgens leeftijd en geslacht om op basis daarvan specifieke en indien nodig 
gediferentieerde activiteiten te plannen voor jongeren en vrouwen.

• Specifieke ondersteuning voor de secretariaten van de vrouwen- en jongeren-
werking voorzien in de jaarplanning: ook budget voorzien, technische onder-
steuning en regelmatige deelname van mannelijke leiders aan deze activiteiten. 

ENKELE VOORBEELDEN VAN INDICATOREN: 
• In de loop van de 3 jaar zijn 3 planningsmomenten  gehouden waaraan telkens 

10% meer vrouwen hebben deelgenomen, eind 2016 was de deelname van 
vrouwen 40% en jongeren beneden de 30 jaar 25%.  (Baseline: tijdens het pro-
gramma 2011-2013 namen gemiddeld 2 vrouwen op 20 mannen deel aan de 
jaarplanning en hun voorstellen voor specifieke activiteiten voor vrouwen werd 
niet in overweging genomen.) 

• Het vrouwencomité slaagt erin om  tijdens de jaarplanning een vormingscyclus 
voor de vrouwen  te plannen voor het beter beheren van de koffieboerderij 
(Baseline: tot eind 2013 werd het vrouwencomité niet uitgenodigd om deel te 
nemen aan de technische en productieve vormingsmomenten, die werden al-
leen georganiseerd voor mannen). 
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4.2.2 Verbetering van de beheersstructuur en het dagelijks functioneren van de 
organisatie: boekhouding, interne reglementen, ledenregisters, financiele duur-
zaamheid

MOGELIJKE ACTIVITEITEN: 
Invoeren van een aantal regels wat betreft de dagelijkse genderpraktijk:
• Gebruik van inclusief taalgebruik in alle communicatie, intern en naar buiten 

toe.
• De typische rolverdeling man–vrouw niet herhalen, en bewust afbouwen in de 

organisatie (dus niet langer: vrouwelijke leidsters moeten koffie bijhalen, enkel 
mannelijke leiders krijgen een vergoeding, enz).

• Ongewenste seksuele handtastelijkheden binnen de organisatie, en op de werk-
vloer bespreekbaar maken en bestraffen.

• Gelijkheid in de toegang tot opportuniteiten en middelen voor mannen en vrou-
wen in de leiding van de organisatie: gebruik auto´s, laptop, per diems, enz. 

ENKELE VOORBEELDEN VAN INDICATOREN:
• Eind 2016 beschikt de organisatie over een intern reglement dat expliciet onge-

wenste seksuele intimiteiten en gendergeweld binnen de organisatie ver-oor-
deelt en bestraft. (baseline: dit stond eind 2013 niet vermeld in het interne regle-
ment)

• In het interne reglement zijn de functies van de leiding beter uitgewerkt, alsook 
hoe  interne  communicatie moet verlopen en hoe de beslissingen genomen 
worden in collectief verband, met deelname van vrouwen en jongeren. (base-
line: de organisatie beschikt eind 2014 niet over een intern reglement, en de 
voorzitter neemt alle beslissingen zonder veel inspraak van de rest van de lei-
ding).

• Eind 204: de 3 mannelijke leiders en de 2 vrouwelijke leidsters die bijna voltijds 
werken voor de organisaties ontvangen dezelfde financiële compensatie voor 
hun werking (Baseline: eind 2013 ontvingen alleen de 3 mannelijke leiders een 
financiële compensatie, de 2 vrouwelijke leidsters niet.)

4.2.3 Versterken van de organisatie door aangroei van het ledenbestand, met 
aandacht voor vrouwen en jongeren 

MOGELIJKE ACTIVITEITEN: 
• Campagnes en activiteiten ter aanwerving van jongeren en vrouwen dmv een 

werkplan en nodige budget.
• Alternatieve methoden voor het werven van nieuwe vrouwelijke en jonge leden, 

door bv. activiteiten in de woonwijken.  
• Uitwerken van positieve rolmodellen voor vrouwelijke leidsters in de educatieve 

– en promotiematerialen van de organisatie.

ENKELE VOORBEELDEN VAN INDICATOREN: 
• 30% van de ledenbijdragen wordt besteed aan programma´s en activiteiten 

voor jongeren en vrouwen.(Baseline: eind 2013, worden de ledenbijdragen (6000 
USD/jaar) gebruikt voor voetbalwedstrijden, premies en bier en voor het betalen 
van 100USD verplaatsingskosten voor 3 mannelijke leiders) 
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• Eind 2016 is de organisatie gegroeid met 30% nieuwe leden, waarvan 50% jonger 
dan 30 jaar (60% mannen en 40% vrouwen) (Baseline: gedurende de laatste 3 
jaren werden bijna geen nieuwe leden aangetrokken jonger dan 30 jaar) 

4.2.4 Versterken van de interne democratie: geactualizeerde statuten met gen-
derfocus, interne reglementen, vernieuwing in de leiding, interne genderpolitiek, 
interne communicatie 

MOGELIJKE ACTIVITEITEN: 
• Herwerken van de statuten, reglementen, akkoorden van de organisatie en van 

de lidorganisaties, om alle discriminatie eruit te weren en positieve acties voor 
vrouwen en jongeren mogelijk te maken.

• Door een quotasysteem de deelname van jongeren en vrouwen garanderen in 
de leiding (positieve actie) , bv. een groei van 20% per jaar. 

• Gebruik van inclusief taalgebruik in alle communicatie, intern en naar buiten toe 
(leidsters en leidsters, werknemers en werkneemsters, enz ) 

• Nultoleratie voor seksistische, homofobe of discriminerende uitspraken: indien 
nodig op de agenda van de bijeenkomsten vermelden en nodige acties onder-
nemen indien bepaalde leiders/sters zich hieraan schuldig maken. 

• Een ledenregister uitwerken dat, naast leeftijd, geslacht en andere informatie 
ook plaats biedt voor vermelden van gevallen van ongewenste intimiteiten op 
de werkvloer of in de organisatie.

• Een communicatieplan uitwerken dat expliciet aandacht schenkt aan de spe-
cifieke noden van vrouwen en jongeren en ook rekening houdt met hun kennis 
van en toegang tot moderne communciatiemiddelen.

• Indien nodig, een budget voorzien voor midellange processen van vorming en 
begeleiding van nieuwe leidsters.  

ENKELE VOORBEELDEN VAN INDICATOREN: 
• Eind 2016 zijn in de nieuwe statuten van de 

organisatie representatiequota ver-werkt 
die het genderevenwicht en verjonging 
van de organisatie moeten ga-randeren, 
met minstens 40% vrouwen in de leiding 
en 25% jongere leiding beneden de 35 
jaar. (Baseline: in de statuten eind 2013 
wordt met geen woord gerept over gen-
derevenwicht of verplichte verjonging, 
leiders mogen 3 periodes aanblijven, en 
daarna nog een andere periode in een 
andere secretariaatsfunctie, dit maakt vernieuwing in de leiding onmogelijk) 

• Minstens 50% van alle vormingsmaterialen bevat expliciete vermelding van de 
standpunten van de organisatie over gendergeweld en over de respectieve 
dienstverlening van de organisatie voor de leden die hiervan het slachtoffer zijn. 
(Baseline:tot eind 2013 werden deze genderthema´s toegeschoven naar de 
verantwoordelijke voor de vrouwenwerking, de organisatie op zich nam geen 
standpunt in). 
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• Eind 2016 kunnen minstens 50% van de vrouwelijke leidsters op nationaal vlak en 
ook van de aangesloten lidvakbonden communiceren via e-mail, facebook of 
andere moderne technologieën en kunnen informatie opzoeken op het inter-
net. (Baseline: eind 2013 maakte slechts 1 op de 8 vrouwelijke leidsters gebruik 
van e-mail en internet. Van de 16 provinciale leidsters beschikt geen enkele over 
internet of over e-mailadres.) 

4.2.5 Versterken van educatieve en vormingsprocessen met aandacht voor vrou-
wen en jongeren: ondersteuning van educatief secretariaat, vorming van gezond-
heidspromotoren, vorming voor leiding en leden, enz

MOGELIJKE ACTIVITEITEN: 
• Vorming in gendergelijkwaardigheid voor leiding en leden in vb. workshops over 

masculiniteit, intrafamiliaal geweld, seksualiteit, hiv/aids,  met als doelstelling het 
deconstrueren van de bestaande genderparadigma´s.

• Binnen de syndicale en andere vormingsprogramma´s ook thema´s aankaar-
ten als gendergeweld, seksuele en reproductieve rechten,  gender-aangeleerd 
risicogedrag (hoog alcoholverbruik, oplossen van conflicten via fysiek geweld, 
agressief verkeersgedrag bij mannen; lijdzaam ondergaan van machtsmisbruik 
door vrouwen, enz.)

• Vorming in gebruik van internet en computer voor vrouwelijke leidsters en le-den. 

ENKELE VOORBEELDEN VAN INDICATOREN
• Tegen eind 2016 heeft de leiding van het suikerrietsyndicaat 3 cursussen geor-

ganiseerd tegen intrafamilaal gender geweld voor leden, in samenwerking met 
de plaatselijke sociale dienst, vrouwenorganisatie en/of politie. (Baseline: in de 
streek van suikerfabriek ZZZ liggen de cijfers van intrafamilaal geweld het hoogst 
tijdens het suikerrietseizoen) 

• Tegen eind 2016 hebben 80% van de nationale en provinciale leidsters van de 
vrouwenbeweging vorming ontvangen in democratisch leiderschap en heeft 
50% van de organisaties een eisenbundel die de meer strategische noden ver-
woordt.(Baseline 2013: de vrouwenorganisatie wordt erg autoritair geleid door 
dezelfde nationale leidster sinds 10 jaar, er is weinig plaats voor democratie)

• Eind 2016 hebben 2000 leden (90% mannen) van de suikerrietvakbond vorming 
gevolgd rond hiv/aids, masculiniteit of gendergeweld, waarvan 60% de volledi-
ge reeks heeft gevolgd. (baseline: eind 2013 is een eerste groep (20 – 15 M – 5 V) 
facilitators gevormd met een materialenpakket) 

• Eind 2016 namen 500 mijnwerkers en hun vrouwen deel aan vorming over hoe 
omgaan met de lange afwezigheid en hoe hun familiebudget samen op te stel-
len en te beheren. (baseline: in de studie rond economische situatie van de 
mijnwerkersfamilie bleek in 2012 dat 75% van de mijnwerkersvrouwen geen enkel 
beslissingsrecht hadden over het inkomen van hun man en vaak de 3 of 4 weken 
van hun afwezigheid niet rondkwamen met het geld dat ze kregen, verder ook 
veel gendergeweld )  

• Eind 2016 zijn 20 nieuwe vrouwelijke leidsters gevormd in de syndicale school die 
actief meewerkten aan minstens de helft van de activiteiten van de organisatie 
in het laatste jaar. (Baseline: Eind 2013 nemen de 3 leidsters niet actief deel aan 
de activiteiten wegens het overheersende machismo van de andere leiders) 
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4.2.6 Ondersteunen van onderzoek ivm sociale bescherming, arbeidsrechten en 
het recht op gezondheid. 

MOGELIJKE ACTIVITEITEN: 
• Onderzoek over de arbeidssituatie van mannen en vrouwen in de oliepalmsec-

tor.  
• Onderzoek over de toegang tot diensten voor seksuele en reproductieve rech-

ten in de provincie XXX voor mannen, vrouwen en adolescenten en de impact 
/de relatie met het aantal zwangerschappen bij adolescenten. 

• Onderzoek over de visie van de inheemse gemeenschappen op wat voor hen 
gezondheid is, met interviews met mannen, vrouwen, jongeren en kinderen van 
beide geslachten.

ENKELE VOORBEELDEN VAN INDICATOREN
• De leidsters van de organisatie stelden de resultaten van het participatief onder-

zoek voor aan de autoriteiten van de lokale en nationale gezondheidsministeries 
en bekomen actieve deelname en stemrecht in de provinciale gezondheids-
raad.  (Baseline: De provinciale gezondheidsraad heeft tot nu geen vertegen-
woordiging van de bevolking, alleen personeel van de diensten)  

• De voorstelling van het onderzoek over de arbeidssituatie van de vrouwen in 
de agro-industrie vindt weerklank in de lokale en in minstens 2 nationale media. 
(Baseline:  De arbeidssituatie van de vrouwen in de agro-industrie wordt niet be-
handeld in de media, niettegenstaande pogingen van de organisatie, en is niet 
gekend door het brede publiek) 

• Tijdens de collectieve onderhandelingen maken de leiders en leidsters gebruik 
van het onderzoek naar de winstmarges in de sector en ook i.v.m. de discrimina-
tie tegenover de vrouwen, waardoor de werkgevers aanvaarden om vanaf vol-
gend jaar ook arbeidscontracten te hebben met de vrouwelijke werkneemsters. 
(Baseline: De leiding van de organisatie heeft geen geactualizeerde cijfers ivm 
de winstmarges van het bedrijf en de sector noch i.v.m. de discriminatie van de 
vrouwen. Nochtans verdienen de vrouwen minder dan 50% van het loon in ver-
gelijking tot de mannen omdat ze niet als volwaardige arbeidsters  beschouwd 
worden.)

4.2.7 Het verdedigen van de individuele en collectieve rechten van leden tegen 
derden, via juridische ondersteuning 

MOGELIJKE ACTIVITEITEN: 
• Op basis van consensus en vertrouwen een persoon aanstellen, als aanspreek-

punt voor klachten over ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer, en bin-
nen de organisatie.

• Voor dienstverlening in gezondheid, ondersteunen van onderhandelingen voor 
collectieve arbeidsovereenkomsten, juridische ondersteuning, vormingspro-
gramma´s voor de leden, bestaat een 10-gebodenlijst  met  genderprincipes. 

• In de sociale dialoog en politieke beleidsbeïnvloeding de genderdimensie op-
nemen in de methodologische aanpak (d.w.z. deelname van vrouwen en jon-
geren), in het uitwerken van de eisenbundel en in de communicatiematerialen. 

• Expliciete belangen van vrouwen en jongeren uitschrijven voor collectieve on-
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derhandelingen: aanwervingen, gelijke loonschalen, gezondheid en veiligheid 
op het werk, gelijke toegang tot de sociale zekerheid, programma´s tegen on-
gewenste seksuele intimiteiten op het werk of in de gezondheidsdiensten, eisen 
van kinderopvang en andere sociale diensten. 

ENKELE VOORBEELDEN VAN INDICATOREN:
• Bij juridische dienstverlening zijn 30% gevallen van gendergeweld behandeld 

door de advocaat in samenwerking met bevoegde gemeentedienst. (Baseline. 
Tot 2013 mocht de advocaat alleen arbeidsgevallen behandelen vanwege de 
nationale leiding, niettegenstaande de vraag vanwege de vrouwelijke leden 
om ook gendergeweld aan te pakken ) 

•  50% van de gevallen die door de advocate en de 4 leidsters werden opge-
volgd hebben geleid tot een correcte ontslagvergoeding, zonder het tot een 
rechtszaak te laten komen.   (Baseline: in 2013 kon slecht in 10% van de geval-
len een minnelijke schikking behaald worden. De leidsters hebben onvoldoende 
kennis van de nieuwe wetgeving) 

4.2.8 Andere dienstverlening voor de leden : technische vorming, faciliteren van 
toegang tot kredieten, gezondheidscampagnes, medicatie tegen redelijke prij-
zen, gezondheidspromotie in de gemeenschap, enz. 

MOGELIJKE ACTIVITEITEN: 
• Alternatieve Methoden voor het vormen van vrouwen op basis van  hun moge-

lijkheden: technische vorming in de wijken waar veel vrouwen van de organisa-
tie wonen, bijeenkomsten en vorming tijdens avonduren of weekend, wanneer 
de vrouwen tijd hebben.

• Veel aandacht besteden aan de informatie en vorming i.v.m. seksuele en repro-
ductieve rechten , toegang tot anticonceptie, zowel voor mannen als vrouwen.

• Door middel van campagnes de gedeelde verantwoordelijkheid voor huishou-
delijke taken promoten voor mannen en vrouwen, ook binnen de organisatie. 

• Zorgen dat er in de volksapotheek informatie beschikbaar is i.v.m. seksuele en 
reproductieve rechten  voor mannen en vrouwen en dat er betaalbare anticon-
ceptie ter verkrijgen is. 

ENKELE VOORBEELDEN VAN INDICATOREN
• Vrouwenorganisatie XXX heeft eind 2016 vorming gegeven rond Seksuele en re-

productieve gezondheid en tegen gendergeweld aan 350 mannen van  wijkco-
mités. (Gendergeweld is in 2018 met zoveel % gedaald, zou dan de mooie vol-
gende indicator moeten zijn…) 

• Eind 2016 zijn 300 volwassen vrouwen gevormd in het programma voor techni-
sche kwalificatie in toegang tot de arbeidsmarkt met aandacht voor hun speci-
fieke rechten. (baseline: eind 2012 bleek uit studie XXX dat huisvrouwen moeilijk 
of niet terug op de arbeidsmarkt terecht kunnen zonder technische kwalificatie)

• Bij een gezondheidscampagne werden 500 mannen gescreend op specifieke 
gezondheidsproblemen, op een totaal van 2.500 consultaties, en kregen infor-
matie over soa’s, hiv/aids en gender-aangeleerd risicogedrag. (baseline: bij de 
vorige campagne in 2012 namen slechts 200 mannen deel op 2000 consultaties, 
en was de medische ploeg niet voorbereid op deze gendergevoelige thema´s).



33Praktische gids voor een actieve genderaanpak 

• 300 jongeren onder de 18 jaar (waarvan 40% meisjes) gebruiken regelmatig anti-
conceptiemiddelen (baseline:eind 2013 had de apotheek alleen condooms ter 
beschikking, geen andere anticonceptiemiddelen)  

4.3 GENDER BINNEN ONZE STRATEGIE VAN INTER-INSTITUTIONELE ORGANISATIE-
VERSTERKING (resultaat 2)

In dit resultaat wordt gewerkt aan het versterken van de capaciteit van de organi-
satie om externe relaties aan te gaan: met de werkgevers, de overheid, communi-
catiemedia, de publieke opinie, andere organisaties van de civiele maatschappij, 
enz. Dit resultaatsveld zoekt een erkenning van de organisatie en haar eisen en 
dient om een breder sociaal draagvlak te creëren en om zo politieke beleidsbeïn-
vloedingsresultaten mogelijk te maken. 

De steun van FOS is o.a. gericht op activiteiten in de volgende werkgebieden: 

4.3.1 Aangaan van dialoog met regeringsactoren en werkgevers, voor vakbon-
den specifiek technisch ondersteunen van bi- en tripartiete dialoog

MOGELIJKE ACTIVITEITEN: 
• In de sociale dialoog en politieke beleidsbeïnvloeding de genderdimensie op-

nemen in de methodologische aanpak (d.w.z. actieve deelname van vrouwen 
en jongeren), in het uitwerken van de eisenbundel en in de communicatiemate-
rialen. 

• Expliciet de praktische en strategische noden en eisen van de vrouwen en jon-
geren in de eisenbundels verwerken. 

ENKELE VOORBEELDEN VAN INDICATOREN
• In alle processen van politieke beleidsbeïnvloeding is er actieve deelname ge-

weest van 30% vrouwelijke leidsters met een eigen eisenplatform. (baseline: eind 
2013 bestond een eisenplatform van de vrouwen, maar werd niet systematisch 
verwerkt in de akkoorden) 

• (Mannen)organisatie YYY delegeerde eind 2016 minstens 30% vrouwelijke leid-
sters naar Syndicaal congres in ... (baseline 2013: in organisatie YYY zijn 90% man-
nelijke leden, maar tot nu geen enkele vrouwelijke deelname aan internationale 
congressen) 

4.3.2 Beleidsbeïnvloeding rond sociale bescherming op nationaal of internatio-
naal niveau: rond sokkel van sociale bescherming, arbeidsrechten, toegang tot 
sociale zekerheid, recht op gezondheid, seksuele en reproductieve rechten, rela-
tie met de publieke opinie en communicatiemedia 

MOGELIJKE ACTIVITEITEN: 
• In gezondheid: via communicatie en in alliantie met andere actoren, het belang 

van gezondheidsprogramma´s voor mannen promoten, o.a. hun verantwoor-
delijkheid in seksuele en reproductieve gezondheid, mannen oproepen om op 
te komen tegen intra-familiaal geweld, gendergelinkt risicogedrag bestrijden
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• Brede campagne voor arbeidsrechten met verschillende actoren toont aan dat 
de vrouwen meer gediscrimineerd worden in de bloemensector en daardoor 
minder sociale bescherming genieten. 

• Politieke beleidsbeïnvloeding voor het creëren van arbeidsplaatsen voor vrou-
wen in combinatie met sociale programma´s zoals kinderopvang, sociale steun 
voor ouderen-en ziekenzorg, etc. 

• Inter-instituitonele en intersectorale uitwerking van beleidsvoorstellen i.v.m. be-
paalde tematieken en de daarbij horende beleidsbeïnvloeding om de voorstel-
len te laten goedkeuren en uit te voeren. 

ENKELE VOORBEELDEN VAN INDICATOREN
• De organisatie kon bereiken dat er10 arbeidsinspecties plaatsvonden in 3 provin-

cies tegen eind 2014, met specifieke aandacht voor de rechten van zwangere 
vrouwen. (Baseline: de bloemenbedrijven eisen om de 3 maand een zwanger-
schapstest en zwangere vrouwen krijgen geen volgend contract aangeboden.) 

• Het aantal jongeren tussen 16 en 18 jaar zonder contract werd aangeklaagd in 
de media, wat de werkgevers verplicht om hen bij de sociale zekerheid aan te 
sluiten. (Baseline: Jongeren tussen 16 en 18 jaar krijgen geen formeel contract en 
worden niet aangesloten bij sociale zekerheid, Ook het verbod om bv. niet met 
chemische producten in aanraking te komen wordt niet gerespecteerd.) 

4.3.3 Sociale controle, internationale en nationale aanklachten: observatoria van 
sociale bescherming, sociale controle rond dienstverlening en kwaliteit in de ge-
zondheidszorg, netwerken met andere sociale organisaties (syndicale en andere) 

MOGELIJKE ACTIVITEITEN:
• Bevorderen van de samenwerking met andere organisaties, ngo’s, en netwer-

ken die actief zijn op lokaal, nationaal of regionaal niveau i.v.m. mensenrechten 
of gender en die al bewezen hebben een gendervisie te hanteren.

• Binnen waardig werk: de eisenbundels van vrouwen integreren in de syndicale 
organisaties op verschillende niveaus, d.m.v. van inten-
sief en gericht lobbywerk, proberen een breder onder-
steunend netwerk te creëren met vrouwenbeweging 
en mensenrechtenorganisaties.

• Netwerken voor het bekomen van programma´s ter 
bevordering van werkgelegenheid voor vrouwen en 
jongeren in combinatie met sociale diensten zoals kin-
deropvang, etc.

ENKELE VOORBEELDEN VAN INDICATOREN:
• Vrouwenorganisatie XXX kan eind 2016 rekenen op de 

steun van 5 erkende ngo’s voor het lobbyen van hun 
eisenplatform in het Congres o.a. voor gratis anticon-
ceptie. (baseline: eind 2013 werkte XXX via een direct 
contact in het congres, maar kon daardoor de eisen 
niet voldoende in het daglicht brengen.) 

• Eind 2016 heeft de organisatie minstens 2 keer meege-
werkt met de nationale campagne tegen genderge-
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weld, met informatieverspreiding en opvolging van klachten binnen de organi-
satie. (baseline: eind 2013 hadden 133 echtgenotes van leden en zelfs van 12 
leiders klacht ingediend wegens intra-familiaal geweld bij het lokale politiecom-
missariaat) 

• De vakbond van huishoudpersoneel kon eind 2014 een observatorium voor de 
arbeidsrechten opzetten, met deelname van verschillende sectoren van de ci-
viele maatschappij en van de regering,  die de uitvoering van Conventie 189 op-
volgen en begeleiden. (Baseline: Conventie 189 werd eind 2012 geratificeerd, 
maar de uitvoering wat betreft verloning en geschreven contracten is niet opti-
maal.

• Het netwerk rond arbeidsrechten kon eind 2016 bereiken dat twee voorstellen 
voor meer controle op de toepassing van de arbeidswet werden toegepast in 
5 pilootprovincies. (Baseline: Het ministerie van Arbeid beschikt niet over een re-
glement voor toepassing en controle op Conventie189. 

• De mannelijke leiders verdedigen en promoten de eisenbundels van de vrouwen 
in alle beleidsbeïnvloedingsprocessen. (Baseline: eind 2013 hadden de vrouwe-
lijke leidsters al een eisenbundel, maar die werd niet door de mannelijke leiders 
meegenomen in de onderhandelingen.) 

4.3.4 Bevorderen van Zuid-Zuid en Zuid-Noord allianties.

MOGELIJKE ACTIVITEITEN:
• Bij uitwisselingen, regionale vormingen en andere regionale activiteiten steeds 

zorgen voor een gelijke toegang voor mannen en vrouwen.
• Indien nodig speciale voorbereidingssessies voorzien voor vrouwelijke deelne-

mers aan regionale bijeenkomsten.

ENKELE VOORBEELDEN VAN INDICATOREN:
• Eind 2016 zijn 40% vrouwelijke leidsters verkozen in regionale netwerken van PHM 

(baseline: eind 2013 zijn vrouwen zijn slechts 20% vertegenwoordigd in PHM op 
regionaal niveau).

• In het programma 2014-2016 nemen een gelijk aantal mannen als vrouwen deel 
aan regionale bijeenkomsten en uitwisselingen. (Baseline: in het programma 
2011-2014 was er een ongelijke verhouding van 30-70% in het voordeel van de 
mannen voor wat betreft regionale bijeenkomsten en vormingen, en slechts een 
jongere man beneden de 30 kreeg de kans aan een regionale vorming deel te 
nemen.)

• Na een uitwisselingsbezoek nemen de mutualiteiten in België de beslissing om 
gedurende de 3 volgende jaren de organisaties en hun werking in seksuele en 
reproductieve rechten verder te ondersteunen, en ook technische input te leve-
ren. (Baseline: eind 2010 werd de werking van organisatie XXX door de mutua-
liteit in vraag gesteld wegens weinig zichtbare resultaten, en omdat ze vonden 
dat er te weinig expliciete werking was rond de legalisering van abortus)
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5 Genderaanpak in de 
Noordwerking van FOS 
Binnen het Noordprogramma van FOS, zijn er voor de periode 
van 2014 – 2016 twee specifieke doelstellingen:

• SDN1: Binnen de socialistische beweging in Vlaanderen, is 
het draagvlak voor sociale bescherming, met nadruk op het 
recht op waardig werk en het recht op gezondheid, ver-
sterkt.

• SDN2: De steun van de socialistische beweging aan het be-
leidsbeïnvloedend werk (inhoud en draagvlak) van allian-
ties die ijveren voor sociale bescherming van kwetsbare 
bevolkingsgroepen in het Zuiden, is verhoogd.
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5.1 TOELICHTING BIJ DE SPECIFIEKE DOELSTELLING 1

Tijdens ons programma 2014-2016 willen we door educatief werk het draagvlak 
voor sociale bescherming, met nadruk op het recht op waardig werk en het recht 
op gezondheid, binnen de socialistische beweging in Vlaanderen versterken. We 
willen dat de socialistische beweging solidair mee strijdt voor sociale bescherming 
in het Zuiden, door te sensibiliseren over het gebrek aan degelijke mechanismen 
van sociale bescherming in het Zuiden en te duiden op de link tussen Noord en 
Zuid. Het komt ook ons hier in Vlaanderen ten goede dat bevolkingsgroepen die 
in precaire omstandigheden leven in het Zuiden kunnen opkomen voor hun soci-
ale, economische en politieke rechten. 

5.1.1 Toelichting bij de tussentijdse resultaten en de voorziene typeactiviteiten

Onder specifieke doelstelling 1 plaatsen we 4 resultaten, waarvoor we ons base-
ren op de strategie van ontwikkelingseducatie. Bij de inhoudelijke uitwerking van 
deze 4 resultaten, houden we steeds de veranderde context waarin we werken 
in ons achterhoofd, en spelen we in op een aantal evoluties, nl. de individualise-
ring van de bevolking, de diversiteit, bewustwording over gendergelijkheid, de 
vergrijzing, onze diverse samenleving en de vorm van maatschappelijke en poli-
tieke participatie.

Resultaat 1 is gericht op het ‘informeren van de achterban van FOS over de the-
ma’s ‘Waardig Werk’ en ‘Recht op Gezondheid’ binnen het kader van sociale 
bescherming in het Zuiden’. We willen onze achterban informeren via publica-
ties: ons tijdschrift FOSFOR, een maandelijkse elektronische nieuwsbrief, een ge-
actualiseerde website en facebookpagina en artikels en berichten in publicaties 
van de socialistische beweging en van de Noord-Zuidbeweging. Ook in de loket-
ten van de vakbond en de mutualiteiten en op activiteiten van de socialistische 
beweging en van de Noord-Zuidbeweging informeren we de achterban en het 
grote publiek. We kiezen uitdrukkelijk voor draagvlakverbreding via artikels in de 
ledenbladen van de socialistische beweging omdat we hiermee een groot pu-
bliek kunnen bereiken da zich nog niet uitdrukkelijk voor internationale solidariteit 
geëngageerd heeft. We kiezen voor draagvlakverdieping door de kwaliteit van 
onze publicaties te verhogen. In al deze publicaties wordt aandacht geschon-
ken aan de genderproblematiek en hoe eraan gewerkt wordt in het Zuiden.

Resultaat 2 gaat over het ‘meer bewust maken of inzicht bieden rond de the-
ma’s ‘Waardig Werk’ en ‘Recht op Gezondheid’ binnen het kader van sociale 
bescher-ming’. Hiertoe werken we ieder jaar een sensibiliseringscampagne uit, 
in samenwerking met de socialistische beweging. In het kader van deze cam-
pagne organiseren we een publiek lancerings- en/of afsluitmoment. Daarnaast 
werken we inhoudelijke vormingen uit en begeleiden ze, zowel over het cam-
pagnethema als over andere relevante thema’s. We organiseren partnerschap-
pen om mensen een directe band te bezorgen met organisaties uit het Zuiden 
die dezelfde strijd voeren als wij. We voorzien inhoudelijke dossiers over specifieke 
thema’s. Op al deze momenten zal specifieke aandacht besteed worden aan 
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de genderdimensie. Zo wordt in de campagne rond waardig huishoudwerk inge-
gaan op de nog steeds bestaande onderwaardering van huishoudelijke taken, 
zowel in Noord als Zuid. 

Thema van de FOS-campagne in 2014: Recht op Waardig Huishoudwerk: 2e 
jaar van de campagne.
Thema van de FOS-campagne in 2015 en 2016: Recht op Sociale Bescherming. 
Deze campagne zal samen gevoerd worden met 11.11.11, Wereldsolidariteit, 
de sociale bewegingen en andere organisaties. 

Resultaat 3: We willen bereiken dat ‘de achterban meer geëngageerd is over de 
thema’s ‘Waardig Werk’ en ‘Recht op Gezondheid’ binnen het kader van socia-
le bescherming’. Daartoe werken we actiemodellen uit die mensen toelaten hun 
engagement t.a.v. FOS, zijn partners, zijn campagnes en zijn partnerschappen te 
tonen, bv. via petities, prikmails, briefschrijfacties, solidariteitsmaaltijden, …. Deze 
actiemodellen zullen ieder jaar verschillen. Daarnaast coördineren we werkgroe-
pen met mensen uit de socialistische beweging die mee activiteiten willen orga-
niseren en ondersteunen. Deze werkgroepen komen samen in het kader van de 
campagne, voor de partnerschappen zijn er specifieke acties. We contacteren, 
motiveren en begeleiden vrijwilligers om activiteiten van FOS te ondersteunen. 
We richten ons ook tot beleidsverantwoordelijken en personeelsleden (bv. edu-
catieve medewerkers) van de verschillende organisaties uit onze achterban om 
hen te motiveren op te roepen voor internationale solidariteit. In al deze activitei-
ten komt de genderdimensie aan bod in de analyses die de acties ondersteunen 
en verdiepen. 

Resultaat 4 luidt: ‘De achterban van FOS mobiliseert zich meer rond de thema’s 
‘Waardig Werk’ en het ‘Recht op Gezondheid’ binnen het kader van sociale be-
scherming’. Het gaat hier dus om leden en personeelsleden van de socialistische 
beweging die zelf activiteiten organiseren en anderen mobiliseren rond het the-
ma sociale bescherming. Om dit te bereiken zal FOS materialen uitwerken en ac-
tief promoten die het voor afdelingen van de beweging en FOS-groepen makke-
lijker maken zelf activiteiten te organiseren. We denken hierbij bv. een draaiboek 
voor het organiseren van lokale activiteiten. Daarin wordt de bestaande gen-
derongelijkheid in het Zuiden en ook in het Noorden telkens naar voor gebracht.  
Daarnaast motiveren we vrijwilligers om een vertegenwoordigingsfunctie op te 
nemen voor FOS in organen zoals het vrijwilligersforum van 11.11.11 of de GROS-
sen. We motiveren ook bekende figuren binnen de beweging om zich publiekelijk 
achter FOS te zetten, en zo ook hun aanhangers te bereiken. Uit ervaring weten 
we dat mensen die met eigen ogen de situatie in het Zuiden hebben kunnen 
zien, nadien geëngageerd blijven.  Daarom plant, organiseert en begeleidt FOS 
ook uitwisselingsreizen binnen het kader van de partnerschappen. Aan iedere 
reis wordt een na-traject verbonden, waarbij de reizigers zich engageren om zelf 
aan sensibiliserend werk te doen. 
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5.1.2 Aandacht voor het transversale thema gender  

Gender: Voor de planning, uitvoering en evaluatie van activiteiten, houden we 
de genderbalans in het oog. Hetzelfde geldt voor de inhoud van onze acties en 
activiteiten. We geven aandacht aan mannen én vrouwen door de thema’s die 
we kiezen steeds te belichten vanuit een bewuste genderinvalshoek. De zwakste 
groep krijgt altijd extra aandacht. En omdat de vrouwen vaak de zwakste groep 
vormen, zijn we permanent actief in samenwerkingsverbanden zoals “Ladies in 
Red” (ABVV-vrouwen, VIVA-SVV, Zij-kant en FOS).

• Genderbalans in het oog houden bij planning, uitvoering en evaluatie van  
activiteiten

 Wanneer we informatieve of educatieve activiteiten plannen, proberen we 
rekening te houden met de genderbalans, en dit doen we zowel bij de voor-
bereiding,  de uitvoering en evaluatie van de activiteit.

o Heel wat activiteiten worden door FOS voorbereid in een werkgroep, om 
zo de participatie van de verschillende organisaties te verhogen. Bij deze 
werkgroepen of voorbereidende comités, trachten we steeds om zeker ook 
vrouwen te betrekken. Als we willen dat onze activiteit gendergevoelig is, 
moeten we van bij de voorbereiding ook vrouwen inschakelen die hieraan 
denken. Daarom is een goeie mix van zowel mannen als vrouwen belangrijk.

o Bij het uitvoeren van een activiteit is het belangrijk om aan verschillende 
dingen te denken die de aanwezigheid van mannen en vrouwen kan beïn-
vloeden:
■ De inhoud van de activiteit; sluit deze aan bij de leefwereld van mannen, 

respectievelijk vrouwen? Wat is er herkenbaar van voor vrouwen?
■ De vorm of methodologie van de activiteit; spreekt die vrouwen en/of 

mannen  aan? Geeft deze didactiek hen de kans om mee na te denken, 
zich een opinie te vormen en zelf actief te participeren? 

■ De plaats van de activiteit; is deze makkelijke bereikbaar en toegankelijk? 
Denk er aan dat heel wat vrouwen zich met het openbaar vervoer ver-
plaatsen.

■ Naast de plaats is het ook belangrijk het tijdstip van de activiteit goed in 
het oog te houden, en deze te plannen op een ogenblik dat vrouwen 
kunnen deelnemen. Als we dit niet doen, dan lopen we de kans dat we 
de participatie van hen verliezen.

o Bij de evaluatie van de activiteit, is het belangrijk om de participatie van bei-
den, mannen en vrouwen, te bewerkstelligen, omdat de opmerkingen en 
evaluaties vaak andere elementen aanbrengen, en beiden zinvol en leervol 
zijn voor bij volgende evenementen.

Om al deze verschillende elementen in het oog te houden, heeft FOS een gen-
derchecklist ontworpen, die gebruikt wordt bij het organiseren van educatieve 
activiteiten. Deze checklist is een hulpmiddel om ons te herinneren aan de gen-
dergevoeligheid en we wensen deze dan ook graag zo vaak mogelijk te gebrui-
ken. De checklist vind je in bijlage 3.



41Praktische gids voor een actieve genderaanpak 

• Gender in het oog houden bij de keuze van campagnes

Elk jaar organiseert FOS een sensibiliseringscampagne in het voorjaar. Telkens 
wordt een bepaald thema of problematiek uit het Zuiden in het daglicht gesteld 
om de bevolking hier in Vlaanderen er rond te sensibiliseren. De bedoeling is om 
mensen aan te zetten tot meer Noord-Zuidsolidariteit. Voor FOS is het belangrijk 
om de zwakste bevolkingsgroepen het sterkst te belichten, en dat zijn dikwijls de 
vrouwen. We kiezen er dan ook expliciet voor om die thema’s die gendergevoe-
lig zijn naar voor te schuiven, zoals het Recht op Gezondheid, Waardig Huishoud-
werk, enz. Door een thema te kiezen waarin vrouwen centraal staan, maken we 
het mogelijk om hun situatie dichterbij te brengen en een duidelijker beeld te 
geven van het leven en werken van de vrouwen in het Zuiden.

• Gender in het oog houden bij de keuze van het schrijven van artikels en bro-
chures

FOS produceert jaarlijks verschillende inhoudelijke brochures of folders, een cam-
pagnedossier, maandelijkse elektronische nieuwsbrieven en 4 nummers van ons 
tijdschrift FOSFOR. Onze gendergevoeligheid uit zich op twee manieren;

o We geven absolute voorrang aan thema’s die gendergelijkheid promoten 
en dus vaak vooral vrouwen aanbelangen; thema’s waar vrouwen expliciet 
onder te lijden hebben, of mee geconfronteerd worden. Dan hebben we 
het bv. over discriminatie op de arbeidsmarkt, of de problematiek van de 
huishoudarbeid, over het (niet-erkende) recht op bevallingsrust, over moeilij-
ker toegang tot onderwijs voor meisjes, tekort aan seksuele en reproductieve 
gezondheidszorgen, enz.

o Bij algemene thema’s zoals vluchtelingen, migratie, onderaanneming, enz.. 
proberen we telkens inhoudelijk voorbeelden, cases, of specifieke cijfers over 
die problematiek bij vrouwen uit te werken. We trachten vrouwen te intervie-
wen om hun kijk op de problematiek of het thema te illustreren.

• Genderbewust schrijven

Bij het schrijven van artikels, uitnodigingen, verslagen, brochures, flyers, enz… 
houdt FOS er steeds rekening mee om zowel mannen als vrouwen aan te schrij-
ven, en bij de inhoud van de tekst zowel rekening te houden met mannen en 
vrouwen. Het is voor ons heel belangrijk om dit te expliciteren, want door in de 
tekst rekening te houden met de twee geslachten, geef je de lezer ook de bood-
schap mee dat je ook aan ‘haar’ denkt, en niet enkel aan ‘hem’. Als we het 
over arbeiders hebben, schrijven we dus ‘arbeid(st)ers’, alsook ‘deelneem(st)ers, 
werkneem(st)ers, huishoudarbeid(st)ers, enz…

5.2 TOELICHTING BIJ DE SPECIFIEKE DOELSTELLING 2

Vanuit de idee dat krachten moeten gebundeld worden, kiest FOS in de speci-
fieke doelstelling 2 van de Noordwerking voor de verhoogde steun van de socia-
listische beweging aan het beleidsbeïnvloedend werk van een aantal netwerken 
en allianties. We geven voorrang aan deze allianties die ijveren voor de verbete-
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ring van de sociale bescherming, met prioriteit voor het recht op waardig werk 
en toegang tot gezondheid. In sommige allianties zetelen zowel FOS als andere 
organisaties van de socialistische beweging. Onze inbreng als FOS is o.a. dat we 
in alle problematieken de aandacht trekken op de ongelijke situatie van mannen 
en vrouwen, die vaak door de cijfers niet aangetoond worden. Daarom zijn gen-
dergevoelig cijfermateriaal en concrete voorbeelden erg belangrijk om ook in 
het beleidsbeïnvloedend werk te zorgen dat de meest uitgesloten groepen van 
de bevolking de nodige aandacht krijgen. 

5.2.1. Toelichting bij de tussentijdse resultaten en de voorziene type-activiteiten. 

Resultaat 5 verwijst naar de toenemende mate dat netwerken en allianties ge-
bruik maken van de expertise van FOS. 

Resultaat 6 heeft betrekking op de vergrote mobilisatie van de socialistische be-
weging voor het beleidsbeïnvloedend werk van de allianties. 

We maken een onderscheid tussen twee soorten ondersteuningen:
• FOS zal alleen (R5) of samen met de socialistische beweging (R6) een bijdrage 

leveren voor de informerende, educatieve, sensibiliserende of communica-
tieve acties van de allianties. Deze bijdrage kan zowel inhoudelijk zijn als me-
thodologisch, organisatorisch en zelfs logistiek. Vanuit de band met de Zuid-
partners; en de expertise van FOS en de socialistische beweging over ‘sociale 
bescherming’ ligt de klemtoon  op de inhoudelijke verrijking van de netwerken. 
We denken aan het aanleveren van dossiers en aanvulling van inhoudelijke 
standpunten, maar ook aan het verspreiden van de informatieve materialen 
en standpunten via de kanalen van FOS of via de kanalen van de beweging. 
Hierbij probeert FOS via gendergevoelig cijfermateriaal, analyses, voorbeel-
den, enz. de genderongelijkheden in het daglicht te brengen. 

• Een tweede vorm van steun betreft de politieke acties die de allianties opzet-
ten. FOS zal alleen (R5) of samen met de socialistische beweging (R6) een bij-
drage leveren aan de politieke acties van de allianties. De voorziene typeacti-
viteiten zijn: het bekendmaken van deze acties bij de socialistische achterban, 
de coördinatie met de socialistische beweging over standpunten, het verkrij-
gen van steun van de socialistische beweging voor acties van de allianties, 
het ondersteunen van een actie of campagne door het organiseren of bege-
leiden van een lobbydelegatie, enz. Hierbij probeert FOS via gendergevoe-
lig cijfermateriaal, analyses, voorbeelden, enz. de genderongelijkheden in het 
daglicht te brengen. 

5.2.2. Aandacht voor transversale thema gender 

Strijden voor genderrechtvaardigheid is van cruciaal belang voor FOS. Het is de 
bedoeling om onze visie op genderrechtvaardigheid door te trekken naar het 
beleidsbeïnvloedend werk in het Noorden. Verschillende netwerken besteden 
reeds aandacht aan gender: denk aan de stellingname van OIDHACO rond de 
positie van de vrouw in het Colombiaans conflict of de bezorgdheid om de gen-
derproblematiek specifiek aan te kaarten bij de post-MDG’s. Met de deelname 
aan de werkgroep seksuele en reproductieve rechten van Because Health legt 
FOS een directe band met de werking van onze Zuidpartners. 
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6 Algemene besluiten 
en aanbevelingen 
Voor velen is gender een bijkomende “last” bij het uitwerken 
van het programma of bij het plannen met de partners. Toch 
zou ondertussen moeten duidelijk zijn dat zonder een actieve 
en bewuste genderaanpak, er geen diepgaande en recht-
vaardige veranderingen zullen komen in de realiteit waarbin-
nen FOS probeert veranderingen teweeg te brengen in Noord 
en Zuid. De Zuidpartners vertonen dikwijls veel weerstand te-
gen het effectief uitvoeren van de geplande genderactivitei-
ten, zelfs al hebben ze de mond vol van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen. 
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Verder is ook altijd de vraag: “In hoeverre kan FOS die thema´s opdringen aan 
de partners?”. Net zoals we ervan uitgaan dat de partner eerlijk met de fondsen 
zal omspringen, gaan we ervan uit dat de afgesproken en geplande thema´s en 
activiteiten zullen uitgevoerd worden. Bij het onderhandelen van de projectvoor-
waarden zou FOS zich veel duidelijker moeten profileren naar de partners toe: 
gelijke rechten voor mannen en vrouwen zijn niet optioneel, maar bovendien 
en vooral een noodzakelijke voorwaarde om door FOS in het programma opge-
nomen te worden. Indien X of Y organisatie daar geen oren naar heeft, zou die 
niet in het programma mogen opgenomen worden. In de samenwerkingsover-
eenkomst moeten de partners ook deze clausule ondertekenen en zullen hierrop 
geëvalueerd worden. 

Naast de hierboven geschetste strategieën en mogelijke activiteiten, zijn ook 
nog bepaalde keuzes mogelijk, zoals het prioritair ondersteunen van vrouwen-
organisaties in hun eisen, of programma´s om vrouwelijke leidsters te vormen in 
syndicale en andere organisaties. Thematisch kunnen we ook opteren om bv. 
in het gezondheidsprogramma prioritair thema´s van seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg te ondersteunen, of gendergeweld aan te pakken. Er kunnen 
hogere quota voor uitwisselingen tussen partners en landen voorzien worden 
voor vrouwen en jongeren. Of met de regionale fondsen kunnen we vooral mik-
ken op het ondersteunen van de politieke vorming van vrouwelijke leidsters, via 
de CLOC, Alames, PHM of andere regionale instanties.

Deze keuzes zijn niet altijd zo evident 
omdat ze langzame en diepgaande 
vormingsprocessen eisen, die binnen 
ons programma niet altijd goed scoren 
omdat ze geen “sexy” resultaten ople-
veren. Maar we kunnen niet spreken 
van sociale rechtvaardigheid, als er 
geen gendergelijkwaardigheid is. Onze 
sociale strijd moet dus ook een strijd zijn 
voor meer gendergerechtigheid.
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• op internet is veel interessant materiaal te vinden, vb 
de genderinstrumenten van Harvard, artikels van be-
kende feministes. 
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Bijlagen:
 
• Bijlage 1: Genderanalyse van de organisatie
• Bijlage 2: Checklist DGD voor gender 
• Bijlage 3: Checklist gender voor educatieve 

activiteiten
• Bijlage 4: Lijst met korte conceptuele uitleg

Bijlagen
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Bijlage 1 
Genderanalyse van de organisatie: toegang en controle tot middelen, en beslis-
singsmacht (op basis van de analyse instrumenten van Harvard), analyse van 
cultu-rele gewoontes en opvattingen 

Dit instrument dient om op een snelle wijze de manier waarop met de middelen 
en de beslissingen van de organisatie omgesprongen wordt te analyseren. 
De linkerkolom (middelen, voordelen) wordt eerst samen met de aanwezigen 
opgesteld, daarna wordt de analyse gemaakt.
Bij elk onderdeel kan dan de vraag gesteld worden: waarom is dit zo, en op die 
manier de vooroordelen, visie, gewoontes, enz. van de organisatie in kaart bren-
gen. Daarnaast kan meteen een lijst opgesteld worden van de bestaande pro-
blemen en de acties om die situatie te veranderen en die kan dan in de planning 
van de organisatie verwerkt worden. In het geval we de analyse doen van een 
louter mannelijke of vrouwelijke organisatie kan dan eerder de nadruk gelegd 
worden op de gelijke rechten en mogelijkheden van jongeren in de organisatie. 

MIDDELEN
VOORDELEN

TOEGANG BESLISSINGSMACHT
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

MIDDELEN
- Geldmiddelen van de organi-

satie (inkomsten ledenbijdra-
gen, projecten)

XX X  XXXX

- Loon als vrijgestelde leider/
ster

X XXXX

- Laptop X *
- Auto X **
- Vergaderingen van leiding XXX X XXXX X
-
...
VOORDELEN
- Belangrijke leidingsfunctie XXXXXXX 

XXXXXXX
XX XXXXXX 

XXXXX
X

- Vormingscursussen binnen land XXX X
- Internationale vorming(CLOC, 

PHM)
XXXX ***

- Vergaderingen in hoofdstad 
met ministeries

X X

- onderhandeling met bedrijf voor 
betere arbeidsvoorwaarden

XXX XXX

- netwerk van relaties XXX X **** X
- beslissing over toekomst van 

de organisatie
XXX X *****

- Beslissing over prioriteiten XXX
...
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Opstellen lijst beperkingen en ‘redenen’ 
• *Vrouwelijke leidsters hebben geen ervaring met computer, internet 
• ** Vrouwelijke leidsters kunnen niet rijden met de auto, geen rijbewijs
• *** Vrouwelijke leidster kan geen 2 weken naar het buitenland wegens familiale 

verantwoordelijkheid  ( waarom kan een mannelijke leider dat dan wel ?)
• Mannen op nationaal en internationaal niveau, vrouwen vooral lokaal netwerk
• Al worden beslissingen genomen in de algemene vergadering om de 6 maan-

den, vaak nemen de leiders tussen pot en pint andere beslissingen
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Bijlage 2 
 

 

Checklist voor de integratie van gender in de identificatie 
en formulering van projecten en programma’s

1. De studie van de juridische, politieke, sociale, culturele  JA NEE ?
 en economische context van de interventie     

        
• Werd het genderbeleid van het partnerland geanalyseerd 	 	 
  in het technisch en financieel dossier?

• Zijn de statistische gegevens m.b.t. de interventiezone  	 	 
 genderspecifiek?

• Zoniet, zijn er inspanningen voorzien/geleverd om deze 	 	 
 te verkrijgen?

• Werd de doelgroep geanalyseerd aangaande:
- de economische, demografische, sociale, culturele, 	 	 
  politieke, juridische en institutionele context? 

- de rol en bijdragen van mannen en vrouwen in de  	 	 
 betreffende sectoren?

- de mogelijkheid van vrouwen en mannen om toegang 	 	 
 te krijgen tot, en controle uit te oefenen over, 
 hulpbronnen, diensten en inkomsten?

Beschrijf bondig de bestaande/potentiële politieke, juridische, culturele of andere 
gendergerelateerde problemen in de context van het project/programma. 
Vermeld uw informatiebron(nen).
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2. De participatieve analyse van problemen  JA NEE ?
 en oplossingen 

• Werden de vrouwen en de organisaties die gendergelijk- 	 	 
 heid voorstaan betrokken bij de probleemdefiniëring? 

• Hebben de vrouwen en mannen uit de doelgroep op  	 	 
 een gelijkwaardige manier deelgenomen aan de analyse 
 van de problemen en de behoeften? 

• Worden de verschillende standpunten van de vrouwen 	 	 
 en mannen uit de doelgroep op een gelijkwaardige 
 manier vertolkt tijdens de probleemanalyse? 

• Werd er rekening gehouden met de behoeften die door 	 	 
 de vrouwen gedefinieerd werden?

• Worden de problemen waarmee vrouwen geconfron- 	 	 
 teerd worden op een juiste wijze geïdentificeerd? 

• Hebben de geïdentificeerde problemen eenzelfde  	 	 
 impact op vrouwen  en mannen? 

Beschrijf bondig de behoeften van de vrouwen zoals door de vrouwen zelf be-
schreven. Indien de vrouwen oplossingen voorstellen, beschrijf ze dan eveneens.
Vermeld de informatiebron(nen).
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3. De specifieke doelstellingen en verwachte resultaten JA NEE ?

• Maken de specifieke doelstellingen een onderscheid  	 	 
 tussen de mannelijke en vrouwelijke begunstigden? 

• Geven de specifieke doelstellingen aan op welke wijze  	 	 
 vrouwen voordelen zullen halen uit de interventie?

• Zullen de verwachte resultaten bijdragen tot het  	 	 
 bevorderen van de gendergelijkheid, in het bijzonder 
 op beslissingsniveau? 

Beschrijf bondig de verwachte resultaten voor vrouwen op korte en lange termijn.
Vermeld de informatiebron(nen).
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4. De gemotiveerde keuze van de ontwikkelde strategieën  JA NEE ?

• Werden de resultaten van de genderanalyses gebruikt voor 	 	 
  het bepalen van de strategie? 

• Werden specifieke maatregelen voorzien teneinde  	 	 
 gendergelijkheid te bevorderen?

• Zullen verschillende praktische maatregelen toegepast
 worden voor het bevorderen van gendergelijkheid, m.n.:

- Zal de actieve deelname, alsook het mobiliseren van  	 	 
 vrouwen en vrouwenorganisaties, aangemoedigd worden?

- Zullen er activiteiten voor sensibilisering en capaciteits- 	 	 
 ontwikkeling ter bevordering van gendergelijkheid 
 worden georganiseerd? 

- Zijn de vrouwenorganisaties of genderexperten  	 	 
 vertegenwoordigd in het Gemengde Lokale 
 Overlegstructuur van het programma?

- Is er een lijst van deze organisaties beschikbaar?  	 	 

- Wordt er een specifiek budget voorzien voor het  	 	 
 bevorderen van gendergelijkheid? 

Beschrijf bondig de praktische strategieën/maatregelen van het programma 
om gendergelijkheid te bevorderen, bijvoorbeeld: budget, vorming, alfabetise-
ring, sensibilisering m.b.t. vrouwenrechten, …
(Vermeld de informatiebron(nen) en voeg de lijst van betrokken vrouwenorga-
nisaties toe).
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5. Risicoanalyse JA NEE ?

• Zijn de externe factoren geïdentificeerd die een  	 	 
 negatieve impact kunnen hebben op de doelstellingen 
 en de implementatie van de programma-activiteiten die 
 gendergelijkheid nastreven? 

• Zijn de doelstellingen afgestemd op het genderbeleid 	 	 
 van het land? 

Opmerkingen en aanvullende commentaren:

Checklist voor de integratie van gender in de identificatie en formulering van projecten en 
programma’s: versie I
Voor meer informatie, contacteer lina.neeb@diplobel.fed.be
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Bijlage 3 
 

CHECKLIST GENDERGEVOELIGHEID VAN EDUCATIEVE ACTIVITEITEN

Wie kan deze checklist gebruiken?

Iedereen die zich bezig houdt met educatieve activiteiten kan deze checklist ge-
bruiken: educatieve medewerk(st)ers, animatoren, leraren en leraressen,… Om-
wille van overzichtelijke redenen hebben we ervoor gekozen de termen ‘vrou-
wen’ en ‘mannen’ te gebruiken, als je echter actief bent in het jeugdwerk kan je 
deze termen lezen als ‘meisjes’ en ‘jongens’.

Wie stelde deze checklist op?

De gendergroep van 11.11.11. stelde deze checklist op, vandaar dat de Noord-
Zuid link sterk aanwezig is in onderstaande checklist. De voorbeelden die gebruikt 
worden verwijzen dan ook vaak naar Noord-Zuid linken. Tevens is er een weder-
zijdse toetsing gebeurd tussen deze checklist en de checklist rond de kwaliteit 
van educatie in het onderwijs. Binnen de werking van FOS werd deze checklist 
overgenomen omwille van zijn bruikbaarheid en om het genderbewustzijn bij het 
plannen, uitvoeren en evalueren van activiteiten te verhogen.

Waarom werd deze checklist opgesteld?

Aangezien interventies nooit genderneutraal zijn en elke interventie een verschil-
lende impact heeft op mannen en vrouwen, is het belangrijk om bij het uitwerken 
van o.a. educatieve activiteiten extra aandacht te besteden aan deze dimen-
sie. Vaak zijn we ons wel bewust van de problematiek, maar vergeten we er op te 
letten bij het uitwerken van activiteiten. Deze checklist kan dan ook een handig 
instrument zijn om ter hand te pakken bij de voorbereiding en de evaluatie van 
activiteiten.

Hoe zouden we nu eigenlijk het begrip ‘gender’ kunnen invullen?

‘Gender’ kan gedefinieerd worden als de socio-culturele invulling van man zijn 
en vrouw zijn. Niet de biologische verschillen (dan hebben we het over ‘sekse’), 
maar de verschillen die door de maatschappij bepaald worden: het verschillend 
werk dat mannen en vrouwen doen, de verdeling van de taken in het huishou-
den, het gedrag dat van hen verwacht wordt enz… Nochtans willen we opmer-
ken dat in ons huidig postmoderne tijdperk het strikte sekse/gender onderscheid 
in vraag wordt gesteld. Het probleem dat zij aankaarten is het dychotomale ka-
rakter van dit onderscheid, m.a.w.: waar houdt de natuur op en waar begint het 
culturele?
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Kader 1: 
Indicatoren voor de gendergevoeligheid van de GEBODEN INFORMATIE

INDICATOREN INHOUD Nodig /
opm.

aanwezig afwezig

1. Voorbereiding
 Is er tijd en geld voorzien om een gen-
derananlyse te maken rond de activiteit die 
je wil uitwerken?
 Maak je in je voorbereiding van je activiteit 
gebruik van informatiebronnen rond gender?
2. Activiteiten
 Besteed je in de activiteit (film, tentoon-
stelling, video, les,..) aandacht aan de man/
vrouw verhouding?Vb.: als je een diareeks 
uitwerkt over landbouw in Zuid-Afrika, be-
steed je dan zowel aandacht aan de rol van 
mannen als van vrouwen in de landbouw?
 Stel je de man/vrouw verhouding kritisch 
in vraag? Vb.:als je een diareeks uitwerkt 
over landbouw in Zuid-Afrika en aandacht 
besteed aan de rol van mannen en vrou-
wen in de landbouw, besteed je dan ook 
aandacht aan de man/vrouw verhouding 
die controle heeft over het land?
3.Doelstelling
3.1 Doelstelling naar de doelgroep toe
 Vrouwen en mannen hebben een ver-
schillende posi-tie/rol/kijk/visie… hou je daar 
rekening mee bij het opstellen van de doel-
stelling van je activiteit? (Heb je voor het op-
stellen van je doelstelling een doelgroepa-
nalyse gemaakt?)
 Streeft de activiteit empowerment/emanci-
patie na bij de aanwezigen tijdens de activiteit?
3.2 Algemene sensibiliserende doelstelling
 Heeft de activiteit als doelstelling gelijke 
kansen na te streven langs geijkte wegen 
(de bestaande maatschap-pelijke-eco-
nomische structuren) Vb.: een spel dat tot 
doelstelling heeft meer vrouwen op de ar-
beidsmarkt te krijgen of via een kritische 
maatschappelijke beschouwing die de be-
staande maatschappelijke-economische 
structuren in vraag stelt? Vb.: een spel dat 
tot doelstelling heeft onbetaalde arbeid ge-
lijke waardering toe te kennen.
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4.Impact
4.1 Impact op de doelgroep
 Verwacht je een verschillende impact van 
de activiteit op mannen en vrouwen?
 Is het mogelijk dat de activiteit een nega-
tieve impact heeft op mannen en/of vrou-
wen en hun onderlinge relatie?
 Is het mogelijk dat sociale en/of politieke 
status van mannen versus vrouwen bepaal-
de resultaten in de weg staan?
4.2 Impact algemeen
 Verwacht je dat de activiteit een impact 
zal hebben op de bestaande man/vrouw 
verhoudingen?
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Kader 2: 
Indicatoren voor de gendergevoeligheid van de TOEGEPASTE DIDACTIEK

INDICATOREN DIDACTIEK nodig aanwezig afwezig
1. Doelgroep
 Richt de activiteit zich enkel naar vrou-
wen?
 Richt de activiteit zich enkel naar man-
nen?
 Richt de activiteit zich naar beide ge-
slachten?
2. Methodiek
 Is de methodiek aangepast aan de doel-
groep, m.a.w. laat de methodiek die je ge-
bruikt een genderbenade-ring toe?
 Is er een gendergevoelige begeleiding? 
(Vb.: de persoon die de activiteit begeleid 
maakt zelf geen seksistische opmerkingen!)
 Houd de methodiek die je gebruikt reke-
ning met gendergevoelig taalgebruik (Vb.: 
laat je evenveel mannen als vrouwen aan 
het woord en hecht je aan beide inbrengen 
evenveel waarde en aandacht)
 Is de planning en de organisatie van de 
activiteit van die aard dat zowel vrouwen 
als mannen zonder beperking kunnen deel-
nemen?
 Raadpleeg je bij het uitwerken van een 
educatief aan-bod zowel mannen als vrou-
wen uit het Zuiden/Noorden?
 Nodig je zowel vrouwen als mannen uit 
het Zui-den/Noorden uit om te participeren 
aan het educatief aanbod?
 Vergelijk je de positie van zowel mannen 
als vrouwen uit het Noorden met de positie 
van vrouwen/mannen uit het Zuiden?
 Is er een terugkoppeling van de positie 
van zowel vrou-wen als mannen uit het Zui-
den, met de leefwereld van de doelgroep?
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Kader 3: 
Indicatoren voor de gendergevoeligheid van de VORMGEVING

INDICATOREN VORM nodig aanwezig afwezig
1. Materiaal
1.1 Promotie/publiciteit van educatief materiaal (in tijdschrift, folders, affiches,…)
	 Gebruik je in de voorstellingstekst van je 
activiteiten de verwijzing naar beide geslach-
ten zowel wat beeldmateriaal als taalgebruik 
betreft?
	 Verwijs je in de voorstellingstekst naar de 
mogelijke ver-schillende belangen die man-
nen en vrouwen t.a.v. de activiteit kunnen 
hebben?
 Als je activiteit gericht is naar een specifieke 
doelgroep vb. naar geslacht, gebruik je dan 
speciale technieken om hun aan te spreken? 
(Vb.: Als je een activiteit uitwerkt met als doel-
groep ‘vrouwen’, let je er dan op dat je het 
niet hebt over ‘hij’, ‘hem’, ‘zijn’, boer i.p.v. 
boerin …)
1.2 Educatief materiaal van de activiteit zelf
	Is je educatief materiaal toegankelijk voor 
zowel mannen als vrouwen?
 Maak je vrouwen zichtbaar in je activiteit 
naar beeld en taalgebruik?
	 Duid je op de verschillende of gelijke rol-
len en posities van vrouwen en mannen in je 
educatief materiaal?
	 Gebruik je illustratief beeldmateriaal dat 
de stereotype rolverdeling doorbreekt? (Vb.: 
als je een tentoonstelling over Afrika uitwerkt, 
toon je dan niet enkel een beeld over vrou-
wen met kind op de rug, maar ook andere 
roldoorbrekend beeldmateriaal of tekst ter 
aanvulling)
	Laat je het beeld van vrouwen niet enkel 
zien in de rol van ‘slachtoffer’, maar laat je 
ook de weerbaarheid van vrouwen zien?
	Probeer je ook waar mogelijk te streven naar 
gebruik van materiaal dat niet in erbarmelijke 
arbeidsomstandigheden werd vervaardigd. 
(Vb.: Wanneer we werken met materiaal als 
‘t-shirts’ en denken aan de kledingindustrie 
waar vrouwen uit het Zuiden vaak in de meest 
erbarmelijke omstandigheden kleding produ-
ceren, zoek je dan ook even uit of je niet aan 
‘schone t-shirts kan raken?)
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Bijlage 4 
 

Lijst met korte conceptuele uitleg. 3  
 
SEKSE
De sekse of het biologisch geslacht van een persoon wordt gedetermineerd door 
het biologisch-reproductief apparaat van het lichaam. Het zijn de fysiologische, 
genetische, genitale en hormoongebonden kenmerken die het mogelijk maken 
vast te stellen of een pasgeborene of volwassen persoon van het mannelijk of 
vrouwelijk geslacht is. Over het algemeen wordt aanvaard dat er slechts 2 ge-
slachten bestaan, maar er bestaan ook personen met gemengde geslachtsken-
merken, zoals hermafrodiete personen of personen met onvolledig ontwikkelde 
geslachtsorganen. 

GENDER
Gender is de som van affectieve, culturele, sentimentele kenmerken, lichaams-
taal, aangeleerde rollen en gedragingen, verplichtingen en rechten die de 
maatschappij oplegt en toekent vanaf de geboorte aan mannen en vrouwen. 
Deze kenmerken kunnen veranderen of verschillend zijn volgens de cultuur, tijds-
geest, overheersende religie of levensbeschouwing, plaats en tijd.  Het gender-
gedrag wordt opgelegd en aangeleerd vanaf de geboorte, zelfs vroeger. Het 
zijn vooral families, godsdienst, het onderwijssysteem, de communicatiemedia en 
de politieke en juridische systemen die het gedrag aanleren, versterken en be-
waken.  Het gendersysteem is terzelfderzijd in wezen een machtssysteem waarbij 
er dominante groepen zijn versus gedomineerde groepen. Het inzicht hierin en 
de mogelijkheid om het aangeleerde gedrag ook weer af te leren maakt dat de 
genderrollen en machtsverhoudingen door de gedomineerde groepen in vraag 
worden gesteld en dat de genderstereotypen afgeleerd en veranderd kunnen 
worden.  In de meeste culturen worden nog steeds de mannelijke kenmerken als 
beter, sterker, belangrijker gezien dan de vrouwelijke kenmerken, en spreekt men 
van een androcentrische maatschappij, waarbij de (blanke heteroseksuele) man 
in de maatschappelijke hiërarchie een hogere plaats krijgt dan de vrouw. 
  
GENDERIDENTITEIT 
De genderidentiteit is de manier waarop een persoon zichzelf ziet, voelt, ge-
draagt, en identificeert in functie van de sociaal geconstrueerde concepten van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid. De genderidentiteit wordt uitgebouwd in de 
loop van ons leven en in functie van de waarden, normen, voorschriften en toe-
gestane en niet toegestane vormen van denken en zijn die elke gemeenschap 
en cultuur voorschrijven. 

3. Definities zijn overgenomen uit een document van de partnerorganizatie Luna Creciente – 
2013: Situa-tieschets van de sexuele en reproductieve rechten in Ecuador, en uit Gids voor HIV 
preventie, FOS, Ja-nett Miranda, Quito, 2012 in het kader van een project gefinancierd door de 
Nationale Loterij.
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De bestaande ideeën over de genderrol zijn bepalend voor het uitbouwen van 
de mannelijke of vrouwelijke genderidentiteit van de personen. Naast de man-
nelijke of vrouwelijke identiteit bestaan er andere genderidentiteiten die de ken-
merken van zowel mannelijke als vrouwelijke gender combineren in verschillende 
gradaties en vormen en die leiden tot andere genderidentiteiten, die gekend zijn 
als homoseksualiteit, travestie, transseksualiteit, enz. 

GENDERSTEREOTYPEN
Dit zijn de ideeën, vooroordelen en meningen over welke genderkarakteristieken 
goed of slecht zijn, aanvaardbaar of niet, zondig of niet, strafbaar of niet, en die 
bepaald worden vanuit de historische, sociale, religieuze, politieke en culturele 
context. 

Deze genderstereotypen zijn meestal erg strikt en onbuigzaam en veroorzaken 
ge-dragingen, meningen en diep ingewortelde erkenning van de ermee samen-
han-gende  machtsverhoudingen zodat de keuzevrijheid van mannen en vrou-
wen en personen met andere genderidentiteit aan banden gelegd wordt. Zo 
mogen man-nen geen tederheid of gevoelens uitdrukken, en integendeel een 
bewijs van sterkte en leiderschap vertonen, en wordt de vrouw nog al te dikwijls 
gezien in een ondergeschikte rol door haar ‘natuurlijke zwakheid’ en onkunde. 
De genderstereotypen zorgen ervoor dat de verschillen tussen personen bestraft 
wordt en dat diegenen die de stereotypen niet volgen gestigmatiseerd en gedis-
crimineerd worden, zoals we zien gebeuren met homoseksuelen, lesbische vrou-
wen, biseksuelen of travesties omdat ze niet passen binnen onze genderstereo-
typen. 

SEKSUELE ORIËNTATIE of GEAARDHEID
De seksuele geaardheid wordt bepaald door het geslacht van de persoon die 
ons seksueel aantrekt, waarop we verliefd worden of die ons genot verschaft bij 
seksuele contacten.  De geaardheid drukt zich uit door middel van gedragingen, 
gedachten, verlangens, intieme fantasieën of seksuele verlangens en door een 
combinatie van deze elementen (OMS 2002) De seksuele geaardheid is aange-
boren en komt tot uiting in de loop van de puberteit en wordt uitgebouwd in het 
verdere leven.

Zo zijn we ofwel: 

Heteroseksueel: De emotionele, affectieve en seksuele aantrekkingskracht 
gaat uitsluitend uit naar personen die een ander geslacht hebben, dus tussen 
vrouwen en mannen. 
Homoseksueel: De emotionele, affectieve en seksuele aantrekkingskracht 
gaat uit naar personen van hetzelfde geslacht. In het geval van mannen die 
van mannen houden wordt  ook de term gay gebruikt, in het geval van  vrou-
wen die van vrouwen houden spreken we van lesbische vrouwen.  
Biseksueel: de emotionele, affectieve en seksuele aantrekkingskracht gaat uit 
naar personen van beide geslachten. Zowel mannen als vrouwen kunnen bi-
seksueel zijn. 
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SEKSUELE RECHTEN
De seksuele rechten zijn onderdeel van het geheel van Mensenrechten. Het is 
een fundamenteel mensenrecht om onze seksualiteit te kunnen beleven op een 
auto-nome en vrije manier, die de interpersoonlijke relaties verrijkt en verdiept, en 
gebaseerd is op wederzijds respect. 4 
De mensenrechten zijn universeel toepasbaar en bieden een referentiekader 
voor de toepassing van culturele normen en gebruiken.  Indien binnen een 
bepaalde cultuur tradities bestaan die de mensenrechten schenden, zoals bv. 
de vrouwenbesnijdenis die de vrouwen belet om hun seksualiteit op een volwaar-
dige en verrijkende manier te beleven, dan moeten die gewoontes verboden en 
bestreden worden. 

Het erkennen van de seksuele rechten maakt het mogelijk dat personen in volle  
vrijheid en autonomie beslissingen kunnen nemen over hun lichaam en seksuele 
belevenis, zonder discriminatie, verplichtingen of beperkingen en vooral zonder 
geweld. De seksuele rechten erkennen ook de vrijheid om te opteren voor an-
dere seksuele belevenissen, volgens seksuele geaardheid of genderidentiteit. Het 
seksuele geweld en seksuele onderdrukking – vooral van vrouwen – worden er-
kend als belangrijke risicofactoren voor het leven van meisjes, adolescenten en 
volwassen vrouwen in de hedendaagse maatschappijen. 

REPRODUCTIEVE RECHTEN
De reproductieve rechten verwijzen naar het feit dat personen het fundamentele 
mensenrecht hebben om op autonome en geïnformeerde wijze de beslissing te 
nemen kinderen te krijgen, zelf te beslissen over hoeveel kinderen, wanneer het 
meest geschikte ogenblik is,  en hoeveel tijd er tussen elke geboorte wenselijk 
is, of om integendeel te kiezen om geen kinderen te krijgen.  De reproductieve 
rechten garanderen de vrije keuze voor het moederschap en vaderschap en de 
verantwoordelijkheid en rechten van beide ouders voor wat betreft de opvoe-
ding van de kinderen. De seksuele en reproductieve rechten zijn integrale men-
senrechten en zijn essentieel voor het menselijk geluk en de integrale menselijke 
ontwikkeling en zijn de basis voor het mentale, emotionele, fysieke en spirituele 
welzijn van elke persoon. 

SEKSUALITEIT
De menselijke seksualiteit is een fundamenteel onderdeel van ons mens-zijn. sek-
sualiteit is gebaseerd op ons fysiek lichaam, maar omvat vele dimensies zoals 
erotiek, aantrekkingskracht, verlangen, de intieme band en fantasieën, de ver-
liefdheid, liefde en de ontwikkeling van langdurige persoonlijke relaties en niet in 
het minst de reproductieve dimensie. seksualiteit is eveneens een culturele con-
structie met culturele normen en waarden, gebruiken, rollen en (machts)relaties. 
Seksualiteit is het resultaat van de interactie tussen biologische, psychologische, 
ethische, culturele, religieuze, spirituele en socio-economische factoren. 

4. Los derechos sexuales y reproductivos en la agenda de la cooperación para el desarrollo hu-
mano. Dossier de Lecturas. ¿Promueve la cooperación al desar¬rollo nuestros derechos sexuales 
y reproductivos? Febrero 2005, Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU y Médicos del Mundo, 
Gobierno Vasco.
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Niet alle dimensies moeten  aanwezig zijn voor een volwaardige en  bevredigen-
de  beleving van seksualiteit. Seksualiteit wordt beleefd, uitgedrukt en ervaren in 
alles wat we zijn, wat we voelen, denken en doen. Seksualiteit is aanwezig in de 
volledige levenscyclus van de mensen, en kent dus ook verschillende vormen en 
uitdrukkingen die verschillen volgens de leeftijd en de levenservaring.  

De beleving van seksualiteit is gekenmerkt door een historische en culturele con-
text en wordt bepaald door gewoontes, tradities, normen en waarden. De volle-
dige ontplooiing is afhankelijk van de fundamentele behoeften van de mensheid 
tot contact, intimiteit, emotionele beleving, genotsbeleving, en liefde. 
De menselijke seksualiteit vertegenwoordigt het geheel van gedragingen die te 
maken hebben met het bevredigen van seksuele verlangens. Net als bij andere 
zoogdieren zijn de seksuele drift en het verlangen de basis voor de voortplan-
ting en bepaalt de sociale en persoonlijke relaties, maar bij de mensen komt 
het element van schenken en ontvangen van genot als een bijkomende dimen-
sie. Seksualiteit helpt om diepliggende facetten van affectiviteit binnen de eigen 
persoonlijkheid te ontwikkelen. Vele culturen kennen  dan ook een spirituele of 
religieuze dimensie  toe aan seksualiteit, en beschouwen de beleving ervan een 
methode voor het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke gezondheid.  
De complexiteit van de beleving van seksualiteit bij mensen is het product van 
de cultuur, van de menselijke  intelligentie en sociale structuren en niet louter 
en alleen product van het instinct tot voortplanting of van seksuele drift. Binnen 
de menselijke soort, is het cultureel gezien de vrouw die de verantwoordelijkheid 
draagt voor het voortplanten en behoud van onze soort. Seksualiteit is een com-
plex universum waarbinnen wetten heersen vanuit onze biologische, psychologi-
sche en culturele bepaaldheid. 
Seksualiteit is een dynamisch concept. Seksualiteit wordt beleefd en verstaan op 
vele wijzen en manieren afhankelijk van de cultuur, samenlevingsmodellen, on-
derwijs, enz. Ook in de geschiedenis van de mensheid zijn er evoluties en veran-
deringen waar te nemen over de kijk op seksualiteit en niet in het minst in de laat-
ste 50 jaar, sinds de contraceptie de beleving van seksualiteit op revolutionaire 
wijze heeft losgekoppeld van de voortplanting.  

EROTIEK
Erotiek is de menselijke capaciteit om persoonlijk en intens genot te verkrijgen 
dat veroorzaakt worden door fantasieën, verbeelding of door lichamelijke ge-
waarwordingen als seksueel verlangen, verliefdheid, opwinding en orgasme,. De 
erotiek is zowel een individueel als collectief gegeven, met een eigen taal van 
symbolen en beeldspraak, die historisch en cultureel bepaald worden.

GENDERGEWELD
Gendergeweld is elk gewelddadig gedrag of gewelddadige actie die veroor-
zaakt wordt vanuit een machtsvisie op de relatie man-vrouw, en mannelijkheid-
vrouwelijkheid, en de bijhorende stereotypen, en dat kan leiden tot fysieke of 
psychologische schade en zelfs tot de dood. Gendergeweld komt zowel voor in 
de private als in de publieke sfeer. Door de culturele stereotypen van mannelijke 
meerderwaardigheid is gendergeweld meestal gericht  tegen de vrouwen.  
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We kunnen een onderscheid maken tussen de volgende vormen van genderge-
weld:
 
a) Fysiek geweld: elke gewelddadige actie die fysieke pijn of blijvende ge-vol-

gen veroorzaakt in de slachtoffers. 
b) Psychologisch geweld: Elke actie die emotionele pijn of letsels veroorzaakt in 

de slachtoffers, en het zelfrespect en de zelfwaardering van de persoon scha-
de toebrengt. Ook het intimideren, bedreigen, angst veroorzaken, afpersen 
van de persoon zelf of van zijn of haar kinderen of andere familieleden wordt 
als psychologisch geweld beschouwd. 

c) Seksueel geweld: elke actie die een persoon tegen zijn/haar wil in verplicht 
tot seksuele handelingen met de agressor of met derden, door middel van 
het gebruik van fysiek of psychologisch geweld, bedreigingen of andere mid-
delen. 

d) Economisch geweld:  Het achterhouden, stelen, kapotmaken van: voorwer-
pen, materialen die nodig zijn voor het beoefenen van een werkzaamheid, 
private documenten, eigendommen, rekeningen, fondsen en middelen die 
dienen tot het onderhouden of overleven van de persoon in kwestie, zijn/haar 
kinderen of andere afhankelijke personen. Het niet betalen van de nodige 
onderhoudsgelden, zwangerschapsuitkering, of het loon. Dit alles vanuit een 
machtsverhouding gebaseerd op de genderrollen en stereo-typen. 

e) Politiek geweld: Anderen uitsluiten, vervolgen, of beperken in het uitoefenen 
van politieke rechten op basis van een machtsrelatie gebaseerd op gender-
rollen en stereotypen. 




