
Kennisinstituut 
voor Emancipatie en 
Vrouwengeschiedenis 

SheHe

JUST
HUMAN

Van genderstereotypen 
naar gendervrijheid
Genderneutraal, gendersensitief, 
gendertransformatief, genderfluïde

Kennisinstituut 
voor Emancipatie en 
Vrouwengeschiedenis 



Zo werd de prijsuitreiking van de Gouden Kalveren in 2021 voor de eerste 

keer genderneutraal: bij het uitreiken van de acteerprijzen werd er niet langer 

onderscheid gemaakt tussen acteurs en actrices. Dit lijkt wellicht een goed 

idee, maar zolang de meeste en vaak ook beste rollen worden geschreven 

voor en door mannen, is er van werkelijke genderneutraliteit geen sprake. 

Ook is de jury van de Gouden Kalveren nog lang niet divers en inclusief, wat 

de selectieprocedure beïnvloed. Door een genderneutrale aanpak worden de 

verschillen wel gewist, terwijl de kansen nog lang niet gelijk zijn  (zie ook Vos, 

2022). En wat bleek? In vier van de vijf categorieën hadden enkel mannen prijs.

worden mannen en vrouwen als gelijke behandeld3, 

waardoor voorbij wordt gegaan aan ongelijke 

machtsverhoudingen. In plaats van aan te zetten tot 

de cultuurverandering die nodig is om zo’n structureel 

probleem op te lossen, kan een genderneutrale aanpak 

door de blinde vlekken ten aanzien van deze culturele 

aspecten ongelijkheid tussen mannen en vrouwen juist in 

stand houden of zelfs versterken (Atria, 2018, p. 3).

Stappen naar gendervrijheid
Nederlandse beleidsmakers hanteren nog vaak een 

genderneutrale of genderblinde aanpak, zoals in 

de aanpak tegen seksueel en huiselijk geweld. De 

genderneutrale aanpak van seksueel en huiselijk 

geweld geeft geen erkenning aan vrouwen als bijzonder 

hoge risicogroep en besteed geen aandacht aan 

onderliggende genderspecifieke aspecten van het 

probleem (GREVIO, 2020). In een genderneutrale aanpak 

Daar waar een genderneutrale aanpak geen oog heeft voor verschil tussen de seksen of tussen genders, is 

gendersensitief beleid een beleidsvorm die juist bedachtzaam is op de verschillende rollen die mannen en vrouwen 

in onze samenleving krijgen toegeschreven, en die erkent dat uit deze rolverdeling mogelijk verschillende en soms 

conflicterende behoeften ontstaan (Atria, 2018, p. 3; International Labour  Organization, 2007). In andere woorden, 

een gendersensitieve aanpak houdt rekening met de verschillende sociaal-culturele rollen die mannen en vrouwen 

in onze maatschappij vervullen en met de verschillen in macht, gelijkheid, afhankelijkheid en gedrag die hieruit 

voortkomen (Atria & Rutgers, 2019, p. 2). Door rekening te houden met structurele genderongelijkheid kan een 

gendersensitieve aanpak bijdragen aan het verwezenlijken van meer gendergelijkheid.

In deze factsheet bespreken we de stappen die nodig zijn om vanuit de beperkende kaders van genderstereotypen 

naar meer gendervrijheid toe te werken. Genderstereotypen zorgen nog altijd voor binaire kaders die keuzevrijheid in 

de levensloop en genderexpressie beperken1. Om toe te werken naar meer genderdiversiteit en -vrijheid, dienen we

eerst inzicht te verkrijgen in blinde vlekken ten aanzien van genderongelijkheid. Dan kunnen we stappen doorlopen 

voor het waarborgen van meer vrijheid in genderidentiteit en -expressie, waarbij een culturele herwaardering van 

eigenschappen, kwaliteiten en waarden die aan vrouwelijkheid worden toegeschreven een vereiste is2.

1 Zie bijvoorbeeld de rapporten ‘Genderstereotypering in werk, zorg en onderwijs’ 
(Atria, 2020) en ‘Vrij om te kiezen?’ (Atria, 2022) van Werk.en.de Toekomst, een 
samenwerking tussen Atria, Emancipator, VHTO en de NVR.

2 In deze factsheet benaderen we kwaliteiten en eigenschappen die aan 
mannelijkheid of vrouwelijkheid worden toegeschreven als voortkomend uit de 
sociale gendernormen die de binaire genderideologie voorschrijft.

3 Wij gebruiken in deze factsheet het binaire onderscheid tussen mannen en
vrouwen, terwijl er meer dan twee genders zijn en veel mensen zich niet thuis
voelen in de categorie man of vrouw. Wij hebben hiervoor gekozen omdat de
beperkingen die voortkomen uit de sociale normen over mannelijkheid en
vrouwelijkheid in deze factsheet centraal staan.



De stap die hierop voortbouwt, en daarmee verder bijdraagt aan meer genderdiversiteit en -vrijheid, is een 

gendertransformatieve aanpak. Deze streeft naar de transformatie van schadelijke genderspecifieke normen en 

verwachtingen, onder de voorwaarde dat de voorziene verandering in gendernormen bijdraagt aan gelijkwaardigere 

genderrelaties (Rutgers, 2017, p. 5). Het openbreken van de beperkende kaders van genderstereotypen zorgt 

dat mensen meer vrijheid krijgen om naar eigen voorkeuren en inzichten hun levensloopkeuzes te maken en 

genderidentiteit te uiten (Atria, 2022). Een gendertransformatieve benadering voor het onderwijs houdt in dat in 

het hele onderwijssysteem, van beleidskamer tot klaslokaal, de gangbare normen, stereotypen, en handelingen rond 

gender kritisch worden bevraagd, en zo nodig veranderd. (Unicef, 2021) Op deze manier worden onderdrukkende 

systemen en de oorzaken van ongelijkheid aangepakt, zoals genderspecifieke verwachtingen die vrouwen hinderen in 

het nastreven van een technische carrière en mannen beperken om te kiezen voor de zorgsector. 

Uitkomst van de stappen
Door gendersensitief en gendertransformatief te werk 

te gaan, dragen we bij aan het verhogen van onze 

gendervrijheid of genderfluïditeit. In een genderfluïde 

zienswijze wordt genderidentiteit en -expressie als 

mogelijk veranderbaar beleefd en ervaren, en kunnen 

beiden zowel meerdere gebieden ofwel geen enkel 

gebied op het genderspectrum omvatten. Dit betekent 

niet het wegwerken maar juist het omarmen van de 

schoonheid van verschil. Ieders unieke genderidentiteit 

en -expressie mag tot uiting komen, ongeacht of deze 

wel of niet in overeenstemming met genderstereotypen 

en -rollen wordt uitgedragen. In een genderfluïde 

zienswijze wordt van mannen en vrouwen niet meer 

In Zweden werd bijvoorbeeld een genderanalyse gemaakt van de manier 

waarop lokale overheden sneeuw ruimden. Tot voor kort werd het netwerk 

van wegen eerder sneeuwvrij gemaakt dan de voetpaden en trottoirs. Dit 

was nadeliger voor vrouwen, in het bijzonder voor alleenstaande moeders, 

die in tegenstelling tot mannen namelijk meer gebruik maakten van stoepen 

en fietspaden en minder van de wegen. Door oog te hebben voor deze 

verschillende belangen en ook de voet- en fietspaden sneeuwvrij te maken, 

werd het probleem van sneeuw ruimen op een gendersensitieve manier 

aangepakt (Atria, 2018; Perez, 2019). Een bijkomend voordeel was dat de 

sneeuwgerelateerde ongelukken afnamen, aangezien de meeste ongelukken 

veroorzaakt werden door gladheid op de voet- en fietspaden4. 

verwacht dat zij zich mannelijk respectievelijk vrouwelijk 

gedragen, en wordt het rigide en voorschrijvende 

genderbinair opengebroken. 

 De belangrijkste voorwaarde voor 

gendervrijheid is de herwaardering vrouwelijkheid. 

Eigenschappen die aan vrouwelijkheid worden 

toegeschreven dienen eerst op gelijke voet te komen 

met de eigenschappen gekenmerkt als mannelijk, want 

in onze maatschappij geniet vrouwelijkheid momenteel 

een lagere sociale waardering5. Pas dan wordt het 

echt mogelijk om vrij van sociale gendernormen en 

genderspecifieke verwachtingen onze genderidentiteit 

en - expressie vorm te geven (zie box 1).

4 Meer succesvolle voorbeelden worden beschreven in het rapport 
‘Gendersensitief beleid: Illustratieve voorbeelden’ (Atria, 2018).

5 Raewyn Connell (1987, 1995) noemt dit een uitwerking van de gender hegemony, 
waarin een hyper-masculiene machonorm domineert die andere vormen van 
mannelijkheid en vormen van vrouwelijkheid marginaliseert en onderdrukt. Zowel 
mannen als vrouwen worden hierdoor benadeeld.



Box 2. Het dekoloniseren van gender 
De voorgestelde stappen die bijdragen aan het omarmen van genderdiversiteit

bieden wellicht een ander perspectief in onze samenleving, maar nieuw 

zijn ze niet. Gedurende de hele menselijke geschiedenis zijn er altijd 

al culturen geweest met een genderdiverse ideologie6. Echter werd het 

Westerse genderbinair denken door kolonisatie en imperialisme wereldwijd 

opgelegd en verspreid (Jackson & Malcolm, 2017). In het dagelijkse leven 

werd gendertransformatie en genderfluïditeit door een veelvoud aan culturen 

altijd al beleefd, voordat en soms zelfs nadat Westerse kolonisten beperkende 

gender-binaire opvattingen aan deze culturen opdrongen. Genderdiversiteit is 

dus beslist geen recente uitvinding, en het is ook zeker geen progressieve, 

Westerse verworvenheid. Wereldwijd werden in diverse culturen altijd al meer 

dan twee genders erkend en gevierd. We moeten ons richten op deze weelde uit 

het verleden die werd onderdrukt door kolonisatie, anders dreigt het toekomstige 

narratief over genderdiversiteit door westerse stemmen te worden gekaapt.

Box 1. De herwaardering van vrouwelijkheid 
Eigenschappen en waarden toegeschreven aan mannelijkheid 

ontvangen in onze maatschappij een hogere waardering dan kenmerken 

geassocieerd met vrouwelijkheid5. In sectoren die worden gezien als 

‘vrouwelijk’, zoals de zorg en het onderwijs, vertaalt de lagerewaardering 

van vrouwelijkheid ten opzichte van mannelijkheid zich bijvoorbeeld in 

lagere inkomens in vergelijking tot meer ‘mannelijke’ sectoren, zoals de 

techniek (Atria, 2019). Deze ondergeschikte positie van vrouwelijkheid 

is de uitkomst van een multicausaal historisch proces dat hand in 

hand is gegaan met de opkomst van het monotheïstische Christendom 

(zie van Schaik & Michel, 2020). Door kolonisatie en imperialisme 

werd deze Westerse genderideologie wereldwijd verspreid (zie box 

2). De structurele onderwaardering van vrouwelijkheid maakt het 

onaantrekkelijk om eigenschappen die aan vrouwelijkheid worden 

toegeschreven te belichamen. Een herwaardering van deze kenmerken 

en kwaliteiten is dus een onmisbare vereiste voor het omarmen 

van genderdiversiteit en het waarborgen van vrijheid en fluïditeit in 

genderexpressie.

6 Zie voor voorbeelden van genderdiverse culturen de interactieve kaart van PBS
(2015).
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