Figuur 1 Ontwikkeling vrouwen in bondsbesturen olympische
sporten 2002-2012, in procenten
percentage vrouwen in olympische bondsbesturen
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Van geleidelijke groei naar stilstand

Grote verschillen tussen bonden

De vertegenwoordiging van vrouwen in
besturen van nationale sportbonden, bleef
lange tijd ver achter bij hun sportdeelname in
verenigingsverband.

Tussen de bonden bestaan grote
verschillen. De roeibond heeft acht
bestuursleden waarvan vier vrouwen, de
volleybalbond heeft negen bestuurders
zonder vrouw.

Van alle bondsbestuurders van Nederlandse
sportbonden met olympische disciplines was
in 2002 tien procent vrouw, terwijl het
aandeel vrouwelijke leden van deze bonden
34 procent bedroeg.
Figuur 1 laat zien dat het aandeel vrouwelijke
bestuurders van sportbonden met olympische
sportdisciplines van 2002 tot 2010 gestaag
gestegen is van 10 tot 21 procent. De figuur
laat eveneens een opmerkelijke daling zien
van het aantal olympische sportbonden
zonder vrouwen, van meer dan de helft in
2002 tot een vijfde in 2012. Het aandeel
vrouwelijke leden van de olympische
sportbonden steeg tot 38 procent in 2012.
Het overzicht maakt tevens duidelijk dat de
ontwikkeling van meer vrouwelijke bondsbestuurders en minder besturen zonder
vrouwen nauwelijks veranderde tussen 2010
en 2012.

Bonden met veel vrouwelijke leden hebben
niet automatisch ook veel vrouwelijke
bestuurders. In de Bondenmonitor 2012
laat NOC*NSF zien dat van tien bonden met
allen meer dan vijftig procent vrouwelijke
leden, het percentage vrouwelijke
bondsbestuurders niet hoger is dan 17
procent. Dat is even veel als het aandeel
vrouwen in alle bondsbesturen (Olympisch
en niet Olympisch) gezamenlijk.
We stellen wel vast dat - mede door
stimulering van de genderdiversiteit vanuit
het IOC en internationale bonden -, de
genderdiversiteit bij olympische bonden
(21% vrouwelijke bestuurders), gemiddeld
groter is dan bij niet-olympische
sportbonden (14%). Bijna de helft van de
niet-olympische bonden heeft geen enkele
vrouw in het bestuur (zie figuur 2).

Figuur 2 Aandeel vrouwen in sportbesturen landelijke sportbonden
2012, naar olympische discipline en aandeel vrouwelijke leden
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Het Mulier Instituut is een
onafhankelijke en landelijk
opererende stichting gericht op de
bevordering van de sociaalwetenschappelijke
kennisontwikkeling en
beleidseffectiviteit op het terrein
van sport en samenleving.
Het instituut voert fundamenteel
en praktijkgericht onderzoek uit,
monitort de ontwikkelingen op het
terrein van de sport en
organiseert bijeenkomsten en
congressen om het debat over de
sport te stimuleren.
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Olympische bonden met veel vrouwelijke
beoefenaars hebben over het algemeen
wel een groter aandeel vrouwelijke
bestuurders. Tegelijkertijd is de
ondervertegenwoordiging van vrouwen in
bondsbesturen van deze ‘vrouwensporten’
juist relatief groot. Figuur 2 laat zien dat bij
de tien olympische bonden met gemiddeld
59 procent vrouwelijke leden (minimaal
45%), het aandeel vrouwelijke
bondsbestuurders 26 procent is. Bij de
overige negentien olympische bonden –
met gemiddeld 15 procent vrouwelijke
leden - is 18 procent van de bestuurders
vrouw.

Tijdens het 6de wereldcongres in Helsinki in
2014 vindt een update van deze
internationale vergelijking plaats.

Internationaal in middenmoot

De data betreffende de man/vrouw diversiteit
van sportbonden in 2012 zijn afkomstig van de
Bondenmonitor 2012 van NOC*NSF (mmv Sport
en Zaken). Ook de ledenaantallen van de
bonden zijn afkomstig van NOC*NSF data die
zijn bewerkt door het Mulier instituut. De
oudere gegevens over de genderdiversiteit
binnen bondsbesturen zijn afkomstig uit eerdere
dataverzameling en rapportage van het Mulier
instituut.

Internationaal gezien behoort Nederland
tot de middenmoot als het gaat om de
vertegenwoordiging van vrouwen in
bondsbesturen, zo liet de internationale
Sydney scoreboard zien naar aanleiding
van de 5de IWG World Conference on
Women and Sport in 2010 in Sydney
(www.sydneyscoreboard.com).

Daarbij is ook aandacht voor het aandeel
vrouwelijke voorzitters en vrouwelijke
directeuren. Wat deze laatste aspecten
betreft laten de cijfers nog duidelijker zien
dat de emancipatie van vrouwen in de sport
nog niet voltooid is. Twee van de 74
Nederlandse sportbondsbesturen (excl
koepels) hebben een vrouwelijke voorzitter
en onder de 50 bondsdirecteuren bevinden
zich eveneens twee vrouwen.
Dataverantwoording

