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Welke rol kan de Genderkamer spelen?



“Every conflict is in part a battle over 

the story we tell, or who tells and 

who is heard” 

Rebecca Solnit



De Genderkamer 

• Opgericht in 2015 

• Onderdeel van Vlaamse Ombudsdienst

• Vlaams gelijkekansenorgaan -gelijkheid op basis 

van geslacht, genderidentiteit en -expressie

• Oog voor allerlei vormen van grensoverschrijdend 

gedrag, intimidatie en seksuele intimidatie

• Over meerdere beleidsdomeinen heen (onderwijs, 

sport, cultuur, …)

• Team bestaat uit 2 psychologen en 2 juristen



Bijkomende opdracht 

• Sinds april 2019

Een aanspreekpunt voor grensoverschrijdend 

gedrag in de cultuur- en mediasector

Onderdeel van globaal actieplan in 2018 na 

grootschalig onderzoek  in de sector



Onderzoeksgroep CUDOS – Ugent 2018



Werking Genderkamer in een 

notendop

Onafhankelijke positie

• Werken op 3 niveaus

• Case 

• Organisatie 

• Beleid   

• Insteek: De blik vooruit

• Constructief – herstelproces 

• Toekomstgericht 

• Samenwerking met actoren in het veld 



Een overzicht 2019- nu



CIJFERS

• Start april 2019 :
• 20 dossiers

• 1 uit literaire sector

• 2020:
• 29 dossiers 

• 1 uit literaire sector

• 2021:
• 50 dossiers

• Geen uit literaire sector

• 2022:
• 43 dossiers

• 1 uit literaire sector

• No cases No worries



1. Verscheidenheid aan dossiers

• Weinig strafrechterlijke inbreuken: lawful but awful

Risicofactoren

• Machtsverhouding en statushiërarchie 

• Jobonzekerheid en competitieve wereld

• Werkomgeving 

• Vrouwen > Mannen



2. Verscheidenheid aan vertellers

• Via peer support, sectorspecifieke publiciteit, 

affiches en brochures

• Individuen/’slachtoffers’

• Veroorzakers

• Omstaanders --> Belangrijke rol

• Ook organisaties die met GOG te maken krijgt



Sectorspecifieke publiciteit

bv Journalisten



Bv Campagne in de mediawereld



Samenwerking met andere 

actoren in het veld



1712   Kijk niet weg. Campagne 

over grensoverschrijdend gedrag



De literatuursector 

– een extra 

kwetsbare sector?



Bedenkingen uit het literaire publiek

• Grens werk/privé is dun

• Mentorwerking

• Live optredens

• Wisselende machtsverhoudingen



Bedenkingen uit het literaire publiek 

(2)

• Relatief kleine wereld

• Residentiecontext

• Dubbele standaarden



Uit onderzoek 

• Historische ongelijkheid 

• Weinig formele structuren

• Kwetsbaar ontwikkelingsproces

• Nieuwe vormen in de digitale-publieke sfeer



Algemeen

Van Zwijgcultuur naar Bespreekbaarheid

→ Oplossing ligt oa in: meer (proactieve) dialoog over 

normen en waarden, vooronderstellingen en gedrag

BESPREEKBAARHEID THEMA vergroten

VOORKOMEN IPV GENEZEN



Wat doet de 

Genderkamer ?

Ombudsmodel in de praktijk



Flowchart Klacht: #youtoo?

1) Hé, ben je Ok? 3) Altijd welkom bij ons!

2) Kan je intern terecht?



Flowchart Klacht: #youtoo?

4) Deel je verhaal 6) Samen kijken hoe we 
verder gaan

5) Luisteren naar jouw
verwachtingen, noden en

wensen



1.Transformatie op individueel niveau

• Erkenningsgesprek

• Ervaringen een plaats te geven

• Coping en Self-blaming processen 

herkennen en plaats geven





Uit Cudos onderzoek 2018



1.Transformatie op individueel niveau 

(2)

• Verwachtingen/behoeften van melder nagaan

• Samen op zoek gaan naar hoe verder + verdere 

professionele begeleiding indien nodig

• Welk traject is noodzakelijk en/of nuttig?

• Strafrecht

• Wetgeving welzijn op het werk

• Voor- en nadelen

• Herstelgericht werken



Verleggen van focus

Strafrecht Herstelgericht 
werken

Uitgangspunt Daad (misdrijf) Schade

Reactie Leedtoevoeging bij sancties Herstel, maximaal in 
dialoog gaan met 
betrokkenen

Focus Bepalen van schuld 
Straffen van dader

Noden van slachtoffer -
Verantwoordelijkheid van 
de veroorzaker en de 
organisatie

Doel Afschrikking -Vergelding -
Handhaven rechtsnorm

Herstel --Actieve 
betrokkenheid van 
partijen



Werkingsprincipes bemiddeling

• Vrijwillig

• Vertrouwelijk

• Meerzijdige partijdigheid 

• De bemiddelaar is neutraal en is er voor alle partijen

• Doel: herstel van schade aan relaties

• Communicatie

• Klimaat



2. Transformatie op organisatieniveau

• Advies geven rond specifieke cases

• Bijstaan in de opbouw/aanpassing van een integriteitsbeleid

• Beleidsdriehoek

• Kwaliteitsbeleid

• Preventie, preventie, preventie

• Reactief beleid

• Delen van good practices (oa ‘levende’ documenten)

• Wijzen op verantwoordelijkheid om thema op te agenda te blijven 

wetten

• Belang van transparantie in manier van klachtenbehandeling

• Hersteltraject → ook binnen organisatie/team



3. Transformatie in/via Vlaanderen

• Rapportage aan stuurgroep Actieplan (met 

o.m. werkgevers, kunstenorganisaties…)

• Feedbackloop naar Vlaams Parlement en 

Vlaams Departement Cultuur en Media

• Aanbevelingen om thematiek (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag aan te pakken op 

beleidsniveau

• Vb.: integriteitsvoorwaarden koppelen aan 

Vlaamse subsidiebedeling



Terug naar de 

literaire sector



Uitdagingen voor de literaire sector

• Meersporenbeleid omtrent meldkanalen

• Noden van de literaire sector beter in kaart 

brengen

• Zorgende netwerken installeren

• Draagvlak creëren om met verschillende actoren 

binnen sector acties te ondernemen



Doorverwijzing naar 

Genderkamer

33



Wanneer doorverwijzen? 

• Grensoverschrijdend gedrag

• Verbaal, fysiek, psychologisch en seksueel

• Pesten, intimidatie, bedreigen, ongewenste benaderingen 

of aanrakingen, …

• Voor mensen die niet binnen een organisatie 

willen/kunnen melden. Ook wanneer men niet meer 

in de organisatie werkt --> freelancers

• Of het nu gisteren gebeurde of 10 j geleden
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Wanneer doorverwijzen?

NIET:

• Strafrechtelijke feiten → politie of parket –

eventueel voor extra ondersteuning en registratie 

naar genderkamer doorverwijzen
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Hoe 

doorverwijzen? 
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Hoe doorverwijzen?

Bij voorkeur per e-mail: 

• genderkamer@vlaamseombudsdienst.be

2 psychologen:

• nina.callens@vlaamseombudsdienst.be

• viktor.vanderveken@vlaamseombudsdienst.be

2 juristen:

• annelies.despallier@vlaamseombudsdienst.be

• Els.vandesande@vlaamseombudsdienst.be
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Meer info

Meer info over onze werking op de website van de  

Genderkamer:

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-

ombudsdienst/gender#genderkamer

Klik door naar

➢ Jaarverslagen
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