Mogelijkheden voor
gesprekken en discussies

Als je echt de cultuur en manier van denken in het voetbal ten aanzien van LHBT’s
(lesbienne, homoseksueel, biseksueel en transgender) wil veranderen, is het belangrijk om
erover te praten. In diverse landen, zoals België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk,
organiseren de nationale voetbalbonden workshops en discussiebijeenkomsten voor
voetbalclubs, trainers, spelers, enz. Tijdens deze bijeenkomsten brengen ze de ervaringen
van LHBT’s in het voetbal ter sprake en hoe clubs en hun leden positieve stappen kunnen
nemen om hen te verwelkomen.
Als je denkt dat de organisatie van een workshop of discussiebijeenkomst iets is wat jouw
club of organisatie wil doen, vind je hieronder nuttige informatie.

1	Een discussie over LHBT-acceptatie in
het voetbal organiseren
Bepaal eerst wie je zou willen uitnodigen en waar
en wanneer je dit discussiemoment organiseert
zodat zoveel mogelijk mensen eraan kunnen
deelnemen. Het creëren van een veilige en open
omgeving voor discussie is van belang, zodat je de
deelnemers stimuleert om hun mening te delen.
Wellicht willen trainers een discussie voeren met
hun spelers, en willen clubmanagers in een bredere
groep een discussie voeren met alle bestuursleden
van de voetbalclub.
Ga na of je eigen voetbalbond workshops over dit
onderwerp organiseert, mogelijk kunnen zij je
ondersteunen. Check ook bij lokale LHBTorganisaties of zij jou inhoudelijk kunnen helpen bij
het uitwerken van een discussiemoment.
TIP 1:	de discussie kan onderdeel zijn van een
bijeenkomst die al op de planning staat.
TIP 2:	gebruik delen van de documentaire of de
app om de discussie te starten.

2	Hoe moet je deze discussie leiden?
Om een en ander in goede banen te leiden, is het
nuttig van tevoren enkele vragen voor te bereiden
om de discussie op gang te brengen. Open vragen
kunnen het verloop van de discussie bevorderen. Je
kan daarnaast ook enkele casestudy’s voorbereiden
en met de groep bespreken hoe jullie zouden
reageren.
TIP 1:	Als moderator hoef je niet de juiste
antwoorden en oplossingen te bieden, maar
je kan wel het gesprek leiden door relevante
open vragen te stellen. Het is van belang dat
de deelnemers hun gevoelens en gedachten
over het onderwerp uiten en naar andere
meningen luisteren.
TIP 2:	Sommige mensen vinden het lastig hun
mening openlijk te delen. Als moderator kan
je tools gebruiken zoals gekleurde kaarten
om dit te stimuleren: een groene kaart voor
‘akkoord’ en een rode kaart voor ‘niet
akkoord’.
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3	Wat voor vragen kan je stellen om de
discussie op gang te brengen?
a Voetbal en homoseksualiteit
•	
Wanneer we het hebben over ‘voetbal en
homoseksualiteit’, waar denk je dan aan?
•	
Waarom zijn er geen openlijke ‘uit de kast
gekomen’ homoseksuele spelers in het
professionele voetbal?
•	
Waarom kiezen sommige spelers ervoor hun
seksuele geaardheid of genderidentiteit geheim
te houden binnen het voetbal?
•	
Kan je voorbeelden geven van professionele
spelers van wie de carrière was afgelopen voordat
ze uit de kast kwamen? Waarom denk je dat ze
hebben gewacht met hun coming-out?
•	
Wat zou je doen als een teamgenoot vertelde dat
hij homo is?
•	
Wat zou je doen als een trainer/coach vertelde
dat hij homo is?
•	
Als je iemand binnen de club beledigende termen
zou horen gebruiken, zoals ‘janet’, ‘pot’ of
‘travestiet’, wat zou je dan doen?
b Rolmodellen in het voetbal
•	
Deel het verhaal van een voetballer of coach uit
de LHBT-gemeenschap en gebruik dit om een
discussie binnen de workshop op gang te
brengen aan de hand van enkele van
bovenstaande vragen.
c Positieve acties
•	
Welke praktische acties kan een voetbalclub
ondernemen om LHBT’s zich welkom te laten
voelen?
•	
Welke praktische acties kan een voetbalbond
ondernemen om LHBT’s zich welkom te laten
voelen?
•	
Wie is volgens jou verantwoordelijk voor het
ondernemen van acties om LHBT’s zich welkom te
laten voelen in het voetbal?
•	
Welke problemen zouden er mogelijk kunnen
optreden bij het ondernemen van positieve acties
om het thema van LHBT-acceptatie binnen het
voetbal aan te snijden?

4	Problemen overwinnen met discussies
Iedereen heeft een andere mening over LHBT’s
binnen het voetbal, en een aantal mensen hebben
zeer negatieve meningen. Sommige discussies
kunnen dus moeilijk verlopen, maar het bespreken
van dit onderwerp is van belang om de houding ten
aanzien hiervan te veranderen. Dit kan enige tijd in
beslag nemen, maar regelmatige discussies en
communicatie kunnen helpen bij het veranderen
van opvattingen. Hieronder staan enkele
opmerkingen waar je mogelijk mee te maken krijgt,
met daarbij suggesties van antwoorden die je zou
kunnen geven.

a	‘Onze club/organisatie heeft geen LHBT’s, dus
waarom zouden we erover moeten praten?’
•	
Naar schatting is ongeveer 10% van de mensen in
de samenleving LHBT.
•	
In sportorganisaties is dit percentage wellicht
lager; wat zou daar de reden voor zijn?
•	
Veel mensen in de samenleving kiezen ervoor
hun seksuele geaardheid of genderidentiteit op
de werkplek geheim te houden, en dat zou ook
een voetbalclub of -organisatie kunnen omvatten.
Waarom denk je dat mensen het nodig vinden dit
geheim te houden?
b ‘Voetbal is geen sport voor LHBT’s.’
Mensen hebben snel stereotiepe opvattingen over
LHBT’s en voetbal. Volgens het onderzoek ‘Out on
the Fields’ over homofobie in de sport (2015) voelt
54% van de homoseksuelen en 36% van de
lesbiennes zich niet geaccepteerd of slechts matig
geaccepteerd in de jeugdsport. Volgens hetzelfde
onderzoek is voetbal een van de favoriete sporten
van homoseksuele jongeren en mannen, maar kiest
81% ervoor zijn seksuele geaardheid binnen de
sport geheim te houden. Deze informatie
ondersteunt dus niet de stelling dat voetbal geen
sport is voor LHBT’s.
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f	‘We hebben al enkele LHBT’s die uit de kast
zijn gekomen, dus waarom moeten we nog
meer doen?’
Hoewel het positief is dat sommigen zich veilig
genoeg voelen om ‘uit de kast te komen’, betekent
dat niet dat alles prima in orde is. Het is altijd
verstandig het beleid en de cultuur van de club te
evalueren om na te gaan of er ruimte is voor
verbetering. Door die personen die uit de kast zijn
gekomen in deze discussies te betrekken, kunnen
gepaste acties makkelijker worden bepaald.
c	‘Ik wil niet douchen met LHBT’s –
ik zou me ongemakkelijk voelen.’
De kans bestaat dat LHBT’s zich ongemakkelijker
voelen dan jij. Uit onderzoek blijkt dat de
kleedkamer een plek is waar LHBT’s zich vaak
ongemakkelijk voelen als gevolg van het gebrek aan
privacy en het risico blootgesteld te worden aan
homofoob gedrag of homofobe opmerkingen.
d	‘Waarom moeten we actie ondernemen om als
voetbalclub homofobie aan te pakken?
We hebben al genoeg te doen.’
Als voetbalclub is het van belang dat elk lid zich
welkom voelt, of ze nu speler, kaderlid of fan zijn.
Om een verwelkomende omgeving te creëren, moet
er sprake zijn van een duidelijk beleid, duidelijke
regels en duidelijke communicatie over LHBTacceptatie. We hebben allemaal de
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat
voetbal vrij is van discriminatie.
e ‘Dit onderwerp heeft voor ons geen prioriteit.’
Het onderwerp van LHBT’s binnen het voetbal is van
zeer groot belang en we hebben de
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze
spelers, kaderleden en fans zich veilig en welkom
voelen. Uit onderzoek blijkt dat LHBT’s veel vaker
moeite hebben met hun seksuele geaardheid en
genderidentiteit en vaker suïcidale gedachten
hebben. Dit kan betrekking hebben op enkele van
onze eigen spelers, kaderleden en fans, en daarom
moeten we hiervan een prioriteit maken.

g	‘Door campagnes tegen homofobie te voeren,
kunnen we spelers, kaderleden en fans
verliezen die daar niks van willen weten.’
Je uitspreken tegen homofobie is belangrijker dan het
verlies van enkele personen die van mening zijn dat
homofobe ideeën en acties acceptabel zijn.
Homofobie is niet acceptabel binnen de voetbalsport.
h	‘Ik heb geen problemen met LHBT’s zolang ze
zich normaal gedragen.’
Het is nuttig bij deze opmerking te vragen wat hij/zij
onder ‘normaal’ gedrag verstaat. Wat beschouwt men
als ‘normaal’ en waarom wordt ervan uitgegaan dat
LHBT’s zich niet ‘normaal’ zouden gedragen.
i	‘Woorden als ‘mietje’ of ‘homo’ zijn alleen
maar grappig bedoeld.’
Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal LHBT’s
homofobe opmerkingen hebben gehoord in een
sportomgeving (raadpleeg het onderzoek ‘Out on
the Fields’). Dergelijke woorden zijn onacceptabel,
ook als ze grappig zijn bedoeld.

Nationale voetbalbonden die informatie
over dit onderwerp bieden

Nederlandse voetbalbond: http://www.knvb.nl/
themas/homoacceptatie
Belgische voetbalbond: http://www.belgianfootball.
be/nl/voetbal-vs-homofobie-1-0
Engelse voetbalbond: http://www.thefa.com/
football-rules-governance/equality/lgbt-football
Duitse voetbalbond: http://www.dfb.de/vielfaltantidiskriminierung/fussball-und-homosexualitaet/
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