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Seksistisch of niet? 

Een kleine test



(1) 

Het LEGO Friends 41347 
Heartlake City resort is dé 
plek om met vriendinnen 
heen te gaan en vakantie te 
vieren in Heartlake City! Het 
hotel heeft een lobby, een 
restaurant, een sapbar, een 
terras met een dj-stand en 2 
slaapkamers. ...



(2) 



(3) Het smurfendorp



(4) Comeback van Kim Clijsters

“Could I be a loving 
mum to my three 
kids and be the 
best tennis player I 
could possibly be?”

https://twitter.com/i/status/1172117655874080771

https://twitter.com/i/status/1172117655874080771


(5) Brigitte Macron en enkele andere vrouwen van wereldleiders in Biarritz.



(6) 



(7) Campagne partnergeweld



(8) Storende 
haargroei



(9) Power of Positivity



(10) A Lesson in leadership: How to Powerfully Influence Others



2 
Definitie
seksisme 



Seksisme is een diepgewortelde 
cultuur die vrouwen systematisch 

onderschikt aan mannen



Seksisme bestaat uit
opvattingen, gedragingen, culturele 

boodschappen (teksten en beelden) en 
maatschappelijke structuren, waaruit blijkt dat 

er een fundamenteel onderscheid gemaakt 
wordt tussen vrouwen en mannen, aan wie 

een verschillende waarde wordt toegekend en 
dat deze maatschappelijke ordening als 

wenselijk wordt ervaren



‘Opvattingen, gedragingen, culturele 
boodschappen en maatschappelijke structuren’

• Seksisme zit zowat overal

• Seksisme speelt een rol in uiteenlopende domeinen

• Iedereen krijgt dit onbewust mee

• Culturele boodschappen: media, films, boeken, moppen, 
liedjesteksten, reclamebeelden, … 

• Vb.-en structuren: makkelijker ouderschapsverlof voor moeders 
dan voor vaders; ongelijke besteding budgetten; segregatie op 
de arbeidsmarkt en loonverschillen

• Al deze zaken kunnen gelabeld worden als ‘seksistisch’



‘Fundamenteel onderscheid’ > basis van 
stereotypen
• Vrouwen zijn passief, zorgend, emotioneel, zwak, 

praatziek, sociaal, verantwoordelijk in interpersoonlijke 
relaties, ontechnisch, talig, mooi, …

• Mannen zijn actief, gewelddadig, rationeel, hard, 
egocentrisch, verantwoordelijk in bedrijven en politieke 
structuren, technisch, wiskundig, sterk, …

• Kortom: fundamenteel verschillend



‘Een verschillende waarde toegekend’

Onderliggend:

• Mannen zijn belangrijker dan vrouwen.

• De rechten van mannen gaan voor op die van vrouwen.

• Mannen hebben meer spreekrecht.

• Mannen mogen meer ruimte innemen.

• Mannen hebben seksuele rechten.

• Vrouwen moeten eerst voor mannen zorgen en dan pas 
voor zichzelf.

• Mannen moeten vrouwen beschermen.



‘Als wenselijk ervaren maatschappelijke orde’

Dit uit zich in:

• Sociale druk

• Verwensingen/beledigingen

• (Vanzelfsprekend) rechten opeisen

• Geweld

• Het goedpraten van geweld

Rond:

• Rolpatronen

• Uiterlijk

• Seksuele beleving en invulling seksualiteit



Wat seksisme niet is:

Een complot van mannen tegen vrouwen



Rekening houden met:

• Seksisme kan heel erg onbewust zijn

• Betuttelend & vijandig seksisme

• Seksisme is soms strafbaar

• Seksisme is soms ook in het nadeel van mannen

• Seksisme kan ook omgekeerd zijn

• Seksisme is niet symmetrisch
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En het feminisme? 



Dankzij het feminisme

• Seksisme veel herkenbaarder

• Veel bereikt op het vlak van maatschappelijke gelijkheid

Maar

• Normen en ideaalbeelden blijven vaak overeind

• Ongelijkheid in maatschappelijke posities niet altijd 
weggewerkt
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Strafbaar
seksisme 



Strafbare categorieën

• Opvattingen > Niet strafbaar

• Gedragingen > Soms strafbaar

• Boodschappen > Moeilijk
> Enkel als er wordt opgeroepen

tot geweld en discriminatie
> Seksistische reclame via de JEP

• Structuren > Soms strafbaar

> Aantoonbaar discriminerend 



Relevante wetgeving

• Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme (Seksismewet)

• Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en 
mannen (aangepast op 22 mei 2014) (Genderwet)

• Wet 4 augustus 1996 welzijn op het werk (Welzijnswet)

• # regelgeving ivm geweld & partnergeweld 



• Criteria voor strafbaarheid:

Wat: Handeling of uitspraak

Waar: Openbare ruimte (ook internet; 
aanwezigheid van anderen)

Wie: Identificeerbaar slachtoffer(s) 

(gericht tegen iemand)

Motief: Omwille van geslacht

Opzet: Om te vernederen 

(ernstige aantasting waardigheid)

Seksismewet > specifieke vorm
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Onderzoek



www.seksisme.be

• Enquête met steekproef & open bevraging

• Ideeën over gelijkheid & ongelijkheid

• Op straat

• Op het werk

• In de media

• Thuis en in je relatie

• Uiterlijk en seksualiteit

• Naar de politie gaan



Voorbeelden van vragen

• “Ik voel me veiliger als er voor me gezorgd wordt door een vrouw.”

• In welke mate is het volgens jou aanvaardbaar als: een onbekende man 
de deur openhoudt voor een onbekende vrouw?

• Heb je al ooit meegemaakt dat iemand je op straat of op een andere 
openbare plaats tegen je wil intiem heeft aangeraakt?

• Heb je al ooit meegemaakt op je werk dat iemand je zei dat je was 
aangenomen voor je uiterlijk, niet voor je kwaliteiten?

• Heb je al ooit meegemaakt dat er op een sollicitatiegesprek gevraagd 
werd naar je kinderwens?



Voorbeelden van vragen

• In welke mate ervaar je het als storend in reclame dat er bijna alleen 
heteroseksuele koppels worden afgebeeld?

• Ben je al ooit het slachtoffer geworden van pesterijen op sociale 
media?

• “Als je partner seks nodig heeft, ga je daar beter op in.”

• “Vrouwen zijn emotioneler dan mannen.”

• “In iedere goede relatie vallen wel eens klappen.”

• Hoe vaak is er bij jou thuis onenigheid tussen gezinsleden over de 
verdeling van huishoudelijk werk?



Voorbeelden van vragen

• Heb je al ooit meegemaakt dat je partner je dwong tot seksuele 
handelingen, die je niet wilde?

• Je vindt jezelf te dik?

• “Prostitutie is een beroep als een ander.”

• Schaam je je ooit over je seksuele verlangens?

• Heb je al ooit iemand ongevraagd een naaktfoto van jezelf 
doorgestuurd?

• Herinner je nog waarom je dit voorval [een ervaring met geweld] niet 
bent gaan melden bij de politie?
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Is dit seksistisch of niet? 

Een zinvol debat



(1) 

Het LEGO Friends 41347 
Heartlake City resort is dé 
plek om met vriendinnen 
heen te gaan en vakantie te 
vieren in Heartlake City! Het 
hotel heeft een lobby, een 
restaurant, een sapbar, een 
terras met een dj-stand en 2 
slaapkamers. ...



(2) 



(3) Het smurfendorp 



(4) Comeback van Kim Clijsters

“Could I be a loving 
mum to my three 
kids and be the 
best tennis player I 
could possibly be?”

https://twitter.com/i/status/1172117655874080771

https://twitter.com/i/status/1172117655874080771


(5) Brigitte Macron en enkele andere vrouwen van wereldleiders in Biarritz.



(6) 



(7) Campagne partnergeweld



(8) Storende 
haargroei



(9) Power of Positivity



(10) A Lesson in leadership: How to Powerfully Influence Others
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