
 

  
 

Naam presentator:   Agnes Elling 

 

Titel abstract/symposium:  Genderdiversiteit in sportbondsbesturen  

 

Medeauteurs:   1. Resie Hoeijmakers (MI) 

 

 

 

 

TITEL – Genderdiversiteit in sportbondsbesturen 

 

INLEIDING  

Zowel sport als leidinggeven zijn van oudsher met ‘mannelijkheid’ geassocieerde domeinen. De 
(verenigings)sportdeelname is vanaf de tweede helft van de vorige eeuw behoorlijk gefeminiseerd, 
inclusief traditionele ‘mannensporten’. In hoeverre is ook sprake van toegenomen genderdiversiteit in 
leidinggevende posities waaronder bondsbesturen? En waar staat Nederland vergeleken met andere 
Europese landen qua gendergelijkheid in bondsbesturen, de inzet van veranderstrategieën en de 
monitoring hiervan? 

METHODE 

Data over de genderdiversiteit in (Olympische) bondsbesturen van Nederlandse sportbonden zijn vanaf 
2002 op verschillende momenten verzameld door onderzoekers van het Mulier Instituut en USBO; sinds 
2012 verzamelt NOC*NSF jaarlijks data via de bondenmonitor (n=74). Data van tien andere Europese 
landen zijn verzameld in het kader van een onlangs verschenen publicatie onder redactie van Elling, 
Hovden & Knoppers (2018). 

RESULTATEN 

Na aanvankelijke groei, stagneerde het aandeel vrouwelijke bondbestuurders in Nederland, rond de 20 
procent. Een op de drie bondsbesturen bestaat louter uit mannen, relatief vaker bij kleine en niet-
olympische sportbonden en bij sportbonden met een beperkt aandeel vrouwelijke leden. Ook een kwart 
van de bonden met minimaal 40 procent vrouwelijke leden heeft een bestuur zonder vrouwen. Anders 
dan qua clubsportdeelname behoort Nederland niet tot de voorhoede in Europa als het gaat om 
genderdiversiteit in bondbesturen. Steeds meer landen kiezen voor het invoeren van structurele 
strategieën zoals quota, al dan niet gekoppeld aan financiële sancties. 



 

DISCUSSIE/CONCLUSIE 

Historische en bredere maatschappelijke manifestaties van genderongelijkheid en beleid beïnvloeden de 
(ontwikkelingen in) genderdiversiteit in sportbesturen. Een interessante vraag rondom legitieme 
man/vrouw representaties in sportbesturen is de vergelijking met de genderverdeling van de eigen 
leden, in de samenleving als geheel (potentieel aandeel leden) en de meerwaarde van diversiteit. Naast 
gedegen monitoring zijn meer verdiepende studies wenselijk voor het beter begrijpen, volgen en 
beïnvloeden van de genderdiversiteit in sportbesturen. 
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