Aan de slag met
gendervriendelijk
communiceren

Inleiding
Het belang van gastvrijheid op een golfclub kwam eerder al aan bod in onze visie 2025 recept
21 “never a second change to make a first impression”. Met deze brochure willen we een
stapje verder gaan en willen we aandacht besteden aan een gendervriendelijke communicatie
en thema’s zoals gendergelijkheid en LBGTI gezien deze niet meer uit de maatschappij weg
te denken zijn. Zorg ervoor dat mannen en vrouwen zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd
zijn in alle communicaties en breng deze verslaggevingen ook met dezelfde bezieling.
Deze brochure biedt jullie vrijblijvend tips en advies om binnen het bestuur eens na te denken
over deze thema’s zodat wij samen van golf een nog gastvrijere en open sport kunnen maken
waar iedereen zich thuis voelt. Niet alleen bij de kennismaking maar ook later.
Met deze brochure willen wij jullie vooral op communicatief vlak wegwijs maken in de
verschillende termen, organisaties die bestaan en hopen wij dat jullie aan de slag gaan met
vragen zoals hoe worden mensen aangesproken op de club? Hoe communiceer je over het
aanbod? Is er sprake van gendergelijkheid binnen de comités en communicatie? Enzovoort.
Voordelen gendervriendelijk communiceren
•

Positief imago van de golfclub

•

Aantal vrouwelijke leden in de golfclub verhogen

•

Verhoogde levenskwaliteit

•

Gastvrije plek waarin elke golfer zich comfortabel voelt

Aan de slag in de praktijk

Wil je als golfclub aandacht besteden aan gastvrijheid dan begint alles met de communicatie.
Wij geven enkele tips en tricks mee om open en gendervriendelijk te communiceren.

1. Beleid
Een belangrijke stap die je kan ondernemen is een kijkje nemen naar je eigen
communicatiebeleid van de club. Dit kan je doen door de volgende vragen te stellen:
•

•
•
•
•

Wordt er binnen communicatie aandacht geschonken aan gender (is de
communicatie gendergevoelig, wordt er bij presentaties gelet op genderevenwicht
enzovoort)
Wie is er verantwoordelijk voor de communicatie binnen de golfclub of duidt een
verantwoordelijke aan die zich bezig houdt met gendervriendelijk communiceren
Is er voldoende kennis omtrent dit thema binnen de golfclub
Wordt er naar de leden gecommuniceerd over het beleid en acties genomen binnen
deze thema’s en wordt er geluisterd naar de feedback die hierop wordt gegeven
Wordt er binnen de club aandacht geschonken aan vrije teekeuze of wordt er
gesproken van vrouwen en mannentees

2. Verwelkoming
•
•
•

•

Vraag als eerste aan een persoon hoe hij of zij wil aangesproken worden zodat je ze
met juiste titel, naam en functie kan voorstellen
Geef personen bij hun verwelkoming persoonlijke aandacht
Vermijd gendervooroordelen bij het aanspreken of bevragen van een persoon tenzij
deze persoon de informatie zelf graag deelt.
Voorbeeld: Een vrouw vragen naar partner/kinderen
Verboden komt niet gastvrij over (verboden voor niet-golfers, verboden te bellen,
verboden te chippen) – ga voor positieve bebording, wat mag wel i.p.v. wat mag niet.

3. Fysieke communicatie – Uitdrukkingen
•
•
•

Vermijd het gebruik van seksistische opmerkingen zoals “het zwakke geslacht”,
“echte mannen huilen niet”, “verman jezelf”
Probeer gebruik te maken van neutrale taal. Onbewust wordt er vaak naar mannen
verwezen in onze taal, probeer dit te vermijden.
Golfer wordt aanzien als een neutrale term en spreek dus niet van een vrouwelijke
golfer.

4. Online communicatie
Stereotypes
•

•

Vermijd stereotype adjectieven en verhalen om mannen en vrouwen te beschrijven.
Zo ligt bijvoorbeeld de nadruk bij vrouwen vaak te weinig op vaardigheden.
Voorbeeld: Zet eens vrouwen met een lage handicap in the picture.
Ga op zoek naar rolmodellen voor alle doelgroepen binnen jouw golfclub (vrouwen,
mannen, holebi’s,…)

Gendersensitieve beelden
De gekende uitspraak “Een beeld zegt meer dan duizend woorden” toont aan dat het ook bij
gebruik van beeldmateriaal aan te raden is om na te denken over gender. Stereotypen
kunnen worden benadrukt maar ook doorbroken.
•
•
•
•

Zorg ervoor dat mannen en vrouwen zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd zijn
in alle communicaties en breng deze verslaggevingen ook met dezelfde bezieling.
Focus op de prestaties en niet op uiterlijk vertoon
Vermijd geseksualiseerde foto’s van vrouwen of mannen
Denk na bij het plaatsen van foto’s over stereotypes die al dan niet benadrukt
worden.
Voorbeeld: plaats een foto van vrouwelijke greenkeeper online om de stereotypes
hieromtrent te doorbreken

Opsommen van personen
Wanneer je een verhaal plaatst met vermelding van personen kan je rekening houden met
de volgorde waarin personen vermeld worden, functie enzovoort.
•
•

Wanneer je een lijst opsomt van bijvoorbeeld de raad van bestuur, winnaars van
wedstrijd,.. probeer dan mannen en vrouwen af te wisselen met elkaar.
Zorg ervoor dat mannen en vrouwen op dezelfde manier opgesomd worden. Als je
een man of vrouw bij voornaam en familienaam aanspreekt, zorg dat je dit ook voor
ander geslacht doet en niet spreekt over de man of vrouw van persoon x. Dit geldt
ook voor functie

Tee it forward

In onze visie 2025 hadden we al aandacht voor het concept Tee it forward. Graag zetten wij
dit hier nog eens in de kijker omdat wij ervan overtuigd zijn dat ‘Tee it forward’ dé toekomst is
én perfect past binnen gendervriendelijke communicatie.

1. Wat is tee it forward?
Speel niet altijd van dezelfde tee maar speel bijvoorbeeld ook eens een verkorte baan. Dit om
het spelplezier te verhogen. In de USA wordt al langer geëxperimenteerd met ‘Tee it forward’.
De statistieken tonen aan de 56% sneller speelde, 83% kortere ijzers naar de green sloeg,
85% meer plezier had aan hun rondje en 93% opnieuw zou kiezen voor de ‘tee it forward’
optie zouden kiezen.
Wist u dat de lengte van uw drive eigenlijk de Tee-keuze zou moeten bepalen?
270 meter drive? Speel de 6500 tot 6750 meter – 250 meter: 6100 tot 6250 meter – 225 meter:
5650 tot 5850 meter – 200 meter: 5300 tot 5500 meter – 180 meter: 4750 tot 5000 meter –
160 meter: 4000 tot 4200 meter – 140 meter: 3200 tot 3400 meter – 115 meter: 2550 tot 2750
meter – minder dan 100 meter: 2000 tot 2100 meter

2. Tee if toward en gender
Wij raden de clubs aan om na te denken over de type teemarker (cijfer, kleur, naam,…). De
klassieke teemarker met kleur zijn vaak verbonden aan een geslacht en weerhouden bijv.
mannen om van vrouwen tees af te slaan of omgekeerd.
Wij willen graag dat iedereen zich comfortabel voelt om van elke tee te kunnen spelen en dat
hier geen vooroordelen meer aan verbonden zijn.

3. Communicatie
Maak je als club gebruik van tee it forward? Zijn de tees genderneutraal? Zet dit zeker in de
kijker in je communicatie.
Enkele voorbeelden:
-

Vermeld het concept in een nieuwsbrief
Vermeld dat iedereen op elke tee kan spelen bij de verwelkoming van (nieuwe) golfers
Organiseer mixed categorie wedstrijden om spelers bekend te maken met het concept

Begrippen

1. Wat is het verschil tussen geslacht & gender

2. Begrippenlijst
✓ Gendergelijkheid = gelijke rechten voor mannen en vrouwen, meisjes en jongens,
dezelfde zichtbaarheid, empowerment, verantwoordelijkheid en deelname, in alle
aspecten van het openbare en privéleven. Het betekent ook gelijke toegang tot en
verdeling van de middelen tussen mannen en vrouwen
✓ Genderneutrale taalgebruik = Overkoepelend begrip voor alle vormen van nietseksistisch, inclusief en gendergelijk taalgebruik

✓ Genderidentiteit = Innerlijk gevoel een man, vrouw, beide of nog man/vrouw te zijn
✓ LGBTI+ = een letterwoord om seksuele, gender- en geslachtsdiversiteit aan te
duiden. L= lesbisch, G= gay (homo), B= bi+, T= trans(gender), I= intersekse, + = Het
plusteken dat soms achter afkortingen gebruikt wordt, verwijst naar alle personen en
groepen die buiten de (cis)gender- en heteronorm vallen, maar niet onder 1 van de
genoemde letters.
✓ Seksuele gender = Het romantisch en/of seksueel aangetrokken voelen tot andere
mensen noemen we seksuele/romantische voorkeur of seksuele/romantische
oriëntatie. Dit staat los van de genderidentiteit

3. Interessante organisaties
Centrum Ethiek in de sport – erkende organisatie voor
beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied
van ethisch sporten - www.ethischsporten.be

Cavaria - Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van
LGBTI+-mensen en koepel van LGBTI+-organisaties www.cavaria.be

Wel Jong niet Hetero – jeugdorganisatie voor en door
jongeren die willen bouwen aan een gelijkwaardige
samenleving www.weljongniethetero.be

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Als federale
overheidsinstelling de gelijkheid van vrouwen en mannen beschermen en
bevorderen. https://igvm-iefh.belgium.be/nl

Vlaamse Ombudsdienst Gender- Adviesverlening over gendergelijkheid www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/gender/adviesverlening-over-gendergelijkheid
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