
Begrippen Seksuele geaardheid 

 

 Coming in - Coming out - Outing 

o Coming in 

Is het moment waarop een een persoon zijn eerste contacten met de 
homo/lesbische/biseksuele subcultuur heeft. Dan spreekt men over een “holebi”. 

o Coming out 

De term komt van “coming out of the closet”, in het Nederlands letterlijk vertaald als 
“uit de kast komen”. Een “coming out” betekent dat men openlijk uitkomt voor zijn 
homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens. Het is met andere woorden het 
moment waarop men de omgeving inlicht over zijn seksuele geaardheid. Het is een 
herhalend proces, waarbij de betrokken persoon bij elke nieuwe ontmoeting moet 
besluiten of hij wel of niet zijn “coming out” doet. 

o Outing 

Is het zonder iemands instemming bekend maken van diens (al dan niet vermeende) 
seksuele geaardheid, waarmee doorgaans homoseksualiteit wordt bedoeld. De “geoute” 
persoon ervaart dit als een inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer en dit wordt als 
dusdanig moreel afgekeurd. 

 Homofobie 

De term homofobie verwijst naar alle uitingen van discriminatie, uitsluiting en geweld ten 
aanzien van een persoon of een groep op basis van zijn homoseksuele geaardheid. 

 Mechanismen 

De begrippen hieronder verwijzen naar reacties en/of mechanismen die vaak worden 
waargenomen in relatie tot de seksuele geaardheid. Ze laten toe dit thema beter te begrijpen 
en te identificeren en de problemen/uitdagingen in dit verband te omvatten. 

  



o Respect 

Respect voor de homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen (holebi’s) omvat rekening 
houden met hun interesses, rechten, kwaliteiten en prestaties, aandacht hebben voor 
mogelijke discriminatie en zich bewust zijn van mogelijk homofoob gedrag, zelfs als er 
een persoonlijk ongemak over dit thema aanwezig zou kunnen zijn. In de wil naar 
gelijkheid het durven in vraag stellen van bepaalde zekerheden. Dit veronderstelt een 
minimale kennis van de persoon en een erkenning van zijn homoseksuele identiteit. 

o Tolerantie 

Tolerantie is het stilzwijgend goedkeuren van mensen die anders denken, doen, leven en 
er anders uitzien. Niemand komt er actief voor op, maar onderneemt ook niets dat 
anderen zou kunnen benadelen. 

o Schijntolerantie1 

Schijntolerantie uit zich in een positieve houding t.a.v. holebi’s met, in principe, de 
bereidheid tot het toekennen van gelijke kansen. Toch wordt vastgesteld dat diezelfde 
heteroseksuele mensen drager zijn van vooroordelen. Schijntolerantie kan zich in de 
praktijk onder de volgende vormen uiten: 

 tolereren van holebi’s, voor zover ze niet al te zichtbaar zijn en zolang 
holebiseksualiteit niet als gelijkwaardig wordt beschouwd aan heteroseksualiteit; 

 positieve houding t.a.v. gelijke rechten voor holebi’s, doch afname wanneer: 

 iemand persoonlijk geconfronteerd wordt met holebiseksualiteit; 

 aan die gelijke rechten plots een concrete invulling wordt gegeven. 

 Heteronormativiteit 

Heteronormativiteit betekent dat heteroseksualiteit wordt beschouwd als de enige erkende 
vorm van seksualiteit in de samenleving. De maatschappij gaat ervan uit dat iemand 
heteroseksueel is, tot bewijs van het tegendeel. Dit heteroseksuele uitgangspunt maakt dat de 
zichtbaarheid van homoseksualiteit niet altijd getolereerd wordt, dat er geen aandacht wordt 
besteed aan de aanwezigheid van homoseksualiteit in de samenleving of dat de aanwezigheid 
als minderwaardig wordt beschouwd. 

 Seksuele identiteit of genderidentiteit 

Seksuele geaardheid is niet te verwarren met seksuele identiteit of genderidentiteit. Die 
identiteit staat voor het beeld dat een persoon of de samenleving van zijn gender heeft (man, 
vrouw of een complexere identiteit zoals de transgenderidentiteit). Genderidentiteit heeft te 
maken met het individu zelf. 

  

                                                 
1 Schijntolerantie treft ook andere minderheidsgroepen. 



 Seksuele geaardheid2 

De seksuele geaardheid wordt bepaald door het geslacht van de persoon/de personen tot wie 
iemand wordt aangetrokken en voor wie hij genegenheid ontwikkelt, zowel op emotioneel als 
op lichamelijk vlak. Niemand kiest voor zijn seksuele geaardheid, vandaar het gebruik van het 
begrip seksuele geaardheid en NIET seksuele voorkeur. 

We onderscheiden drie vormen: 

o Heteroseksualiteit 

is de seksuele geaardheid waarbij een persoon zich lichamelijk en/of emotioneel 
aangetrokken voelt tot iemand van het andere geslacht; 

o Homoseksualiteit 

is de seksuele geaardheid waarbij een persoon zich lichamelijk en/of emotioneel 
aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde geslacht; 

o Biseksualiteit 

is de seksuele geaardheid waarbij een persoon zich lichamelijk en/of emotioneel 
aangetrokken voelt tot zowel mannen als vrouwen. 

 Seksisme 

Onder seksisme verstaat men elk gebaar3 of elke handeling die, klaarblijkelijk bedoeld is om 
minachting uit te drukken jegens een persoon wegens zijn geslacht, of deze, om dezelfde 
reden, als minderwaardig te beschouwen of te reduceren tot diens geslachtelijke dimensie en 
die een ernstige aantasting van de waardigheid van deze persoon ten gevolge heeft. 

 Taboe 

Iets dat wordt beschouwd als ongepast om te gebruiken, te doen of over te spreken. Het 
schenden van een taboe kan in bepaalde culturen leiden tot reputatieschade, sociale 
uitsluiting of andere vormen van repercussie. Taboes zijn vaak gelinkt aan de gekregen 
opvoeding of aan bewuste of minder bewuste angsten eigen aan de persoon. 

 Transgender - transseksualiteit 

Transgenderisme is een genderthema en maakt deel uit van de genderdiversiteit, wat los staat 
van het thema seksuele geaardheid. 

Hoewel de genderdiversiteit op zich oneindig is, maken vele mensen gemakshalve toch een 
indeling in enkele groepen die een aantal kenmerken delen en zich daarmee onderscheiden 
van anderen. Het beeld van de ‘transgender paraplu’ drukt de diversiteit aan 
genderbelevingen uit. 

Het thema transseksualiteit maakt deel uit van de ‘transgender paraplu’ en vraagt om een 
aparte verduidelijking, dat wordt behandeld het thema “Transgender”. 

  

                                                 
2 Op basis van cijfers uit nationaal (Vlaamse overheid, Dienst Diversiteitsbeleid, 2014) en internationaal onderzoek schat men dat 
homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen (holebi’s) 8% van de bevolking uitmaken. 
3
 De situatie die zich voordoet wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie behandeld 

wordt, behandeld werd of zou worden behandeld op basis van het geslacht. Kortom, het is seksistisch om een persoon te minachten omdat 
hij of zij niet beantwoordt aan de rol die van vrouwen en mannen verwacht wordt in onze samenleving. 



 Inclusief beleid 
 
Inclusief beleid is een beleid dat rekening houdt met de diverse achtergronden en seksuele 
geaardheden van de medewerkers in het federale organisatieleven. 

 


