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VOORWOORD 
Genderrepresentatie is een onderwerp dat me altijd erg heeft geboeid. Vandaar ook de keuze 

om mijn thesisonderzoek hieraan te wijden. Mijn interesse voor het thema is gedurende dit 

onderzoek alleen maar gegroeid, en ik hoop van harte dat de resultaten iets kunnen betekenen 

voor de academische wereld en/of voor de mediasector. Ik zou graag een aantal mensen 

bedanken die dit onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt. Allereerst mijn promotor, dr. 

Martina Temmerman. Bedankt voor de uiterst leerrijke begeleiding van het proces dat een 

thesisonderzoek toch wel is. Mijn dank gaat ook uit naar Katrien Bruggeman van de 

Vrouwenraad, voor de hartelijke samenwerking en om me nog meer warm te maken voor het 

belang van dit thema. Daarnaast wil ik ook zeker Jasmin Dielens, Bjorn Bailleul-Slembrouck, 

Yves Ponette en Lina Nasser – de eindredacteurs van de onderzochte duidingsprogramma’s – 

bedanken voor alle inzichten die ze met me hebben gedeeld in de afgenomen interviews. Tot 

slot wil ik ook Jozefien De Marrée van de wetenschapswinkel bedanken voor de begeleiding 

van de communicatie tussen alle partijen.  
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ABSTRACT 
The aim of this study is to shed light on the equality of gender representation in three non-

fiction programs of the Flemish Public Broadcaster (VRT).  First of all, there will be a 

quantitative count of the presence of males and females in the analyzed episodes of the 

selected programs. In order to get a more detailed view of the way in which both sexes are 

represented, a qualitative research is needed as well. By use of a content analysis of the 

selected episodes, the context and the roles in which actors are presented will be carefully 

evaluated. This study will be completed by three interviews with experts, namely the editors 

of the analyzed programs, to examine whether gender diversity is an important criterion in the 

process of making television. This study shows that gender equality is not yet achieved, and 

that television is a medium that is still strongly influenced by classic gender stereotypes, and 

in some cases even by sexism.  
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PERSBERICHT 
 

VROUWEN ONDERVERTEGENWOORDIGD IN DE DUIDINGSPROGRAMMA’S VAN 

DE VRT 

Vrouwen zijn sterk in de minderheid in de duidingsprogramma’s van de VRT. In De Afspraak 

komen gemiddeld 32 procent vrouwelijke sprekers voor, en in Terzake zelfs maar 16 procent. 

Van Gils en Gasten doet het wat beter met 38 procent vrouwen, maar slaagt er ook nog niet in 

om een weerspiegeling te zijn van de maatschappij, die voor iets meer dan de helft uit 

vrouwen bestaat. Daarnaast worden mannen en vrouwen nog regelmatig op een heel 

stereotype manier in beeld gebracht.  

Lisa Vanbrabant, Masterstudente journalistiek aan de Vrije Universiteit Brussel, analyseert in 

haar masterproef in totaal vijftien afleveringen van deze drie duidingsprogramma’s. Ze 

bekijkt daarbij de representatie van mannen en vrouwen op twee manieren: hoeveel 

schermaanwezigheid is er en op welke manier is worden mannen en vrouwen op het scherm 

afgebeeld. Daarnaast nam ze ook drie interviews af met de eindredacteurs van de 

geanalyseerde duidingsprogramma’s, om te bekijken waaraan de verschillen liggen en hoe ze 

kunnen worden opgelost.   

De hoeveelheid mannelijke en vrouwelijke schermaanwezigheid verschilt heel erg tussen de 

drie onderzochte programma’s en hangt af van de inhoudelijke focus. Voornamelijk 

beleidsgericht programma Terzake worstelt met het probleem dat heel wat toppolitici en 

beleidsmakkers – en bijgevolg dus ook heel veel van haar studiogasten -  mannelijk zijn. Een 

probleem dat pas volledig kan worden weggewerkt wanneer de samenleving gelijker wordt, 

zo klinkt het bij de eindredacteurs.    

De VRT houdt regelmatig briefings en workshops om genderdiversiteit in al haar 

programma’s te bevorderen, maar de duidingsprogramma’s staan wat dat betreft voor een 

grote uitdaging. Want hoewel de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in ons land in 

stijgende lijn gaat, zijn het nog altijd vaker mannen dan vrouwen die hoge posities bekleden 

in de maatschappij.  

Bovendien blijkt het medium televisie heel sterk beïnvloedbaar door klassieke 

genderstereotypes en door seksisme. Dat valt ook op aan de manier waarop de twee 

geslachten worden afgebeeld in de duidingsprogramma’s. Mannen hebben zowat overal de 
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meerderheid, en vrouwen komen vooral aan bod bij ‘zachtere’ thema’s zoals ‘onderwijs’, 

‘psychologie en geest’ en ‘seksualiteit’. Er worden ook veel minder vrouwelijke dan 

mannelijke deskundigen uitgenodigd, waardoor de kijker al snel het beeld krijgt dat er ook 

effectief minder vrouwelijke deskundigen bestaan. Hardnekkige stereotypes lijken moeilijk 

uit te roeien: alle uitgenodigde sportjournalisten zijn mannelijk, net als de meeste 

wetenschappers. Nochtans is dit geen waarheidsgetrouwe afbeelding van de samenleving.  

Ook lijftijd lijkt een rol te spelen bij het selecteren van gasten. Jongere vrouwen krijgen 

bijvoorbeeld meer zendtijd dan vrouwen op leeftijd, terwijl ouderdom bij mannen een veel 

minder grote rol speelt. Daarnaast worden aanzienlijk meer mannen op latere leeftijd aan het 

woord gelaten.   

Af en toe komt er ook eens een seksistische uitspraak aan bod in de bekeken afleveringen. 

Positief is dat deze over het algemeen enkel uit de hoek van studiogasten komen, want de 

presentatoren zijn zeer neutraal en anti-seksistisch. De VRT heeft ook goed begrepen dat het 

belangrijk is om op een evenwichtige manier aan casting te doen. Wanneer iemand waarvan 

heel veel seksistische mopjes verwacht kunnen worden plaatsneemt rond de tafel, wordt daar 

meestal iemand tegenover geplaatst die daar kritisch op in zal gaan.  

Bewustmaking door de VRT, aan de hand van workshops en diversiteitsbriefings, wordt als 

belangrijk aangeduid door de eindredacteurs van de duidingsprogramma’s. Genderdiversiteit 

staat op een lange lijst van criteria waarmee de redacteurs rekening moeten houden, en is 

verre van prioritair in de ogen van de redactie. Het belangrijkste criterium is dat de 

studiogasten goede sprekers zijn.  

Vandaar ook dat deze vorm van diversiteit zo moeilijk te verbeteren valt. Volgens de 

eindredacteurs van Terzake en De Afspraak is het - zelfs op termijn – onmogelijk om 40 

procent vrouwen uit te nodigen. Dat is het streefdoel uit de beheersovereenkomst met de 

Vlaamse Gemeenschap. Van Gils en Gasten doet het beter. Dit programma hoopt over enkele 

jaren een spiegel van de samenleving te kunnen zijn met gemiddelde vijftig procent 

vrouwelijke gasten. Dat heeft het te danken aan de ‘softere’ focus van het programma. Rond 

deze tafel worden meer stoeltjes gereserveerd voor artiesten en creatievelingen, waaronder 

dus ook meer vrouwen. 

De conclusie is dat het bijna onmogelijk is voor de redacties om vijftig procent vrouwelijke 

sprekers en deskundigen uit te nodigen zolang de topfuncties in ons land niet voor vijftig 
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procent worden bekleed door dames. Het kost momenteel veel meer moeite om op zoek te 

gaan naar een vrouwelijke studiogast, maar dat wil niet zeggen dat die moeite niet moet 

worden gedaan. Daarnaast blijft het ook opletten geblazen voor de klassieke 

genderstereotypes. De samenleving heeft deze stereotypes al wat meer achter zich gelaten en 

is klaar voor verandering. Er bestaan ondertussen vrouwelijke brandweermannen en 

mannelijke stewardessen. Er zijn heel wat mannelijke ‘secretaresses’ en er bestaan zeker ook 

vrouwelijke wetenschappers. De maatschappij is meer divers geworden. Het is belangrijk dat 

de beeldvorming volgt.   

Het thesisonderzoek van Lisa Vanbrabant biedt een volledig overzicht van alle verschillen op 

vlak van het in beeld brengen van mannen en vrouwen in de duidingsprogramma’s van de 

VRT, en maakt duidelijk waar nog verbetering mogelijk is. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteur: 

Lisa Vanbrabant 

VUB  - Vakgroep Toegepaste Taalkunde  

Master Journalistiek 

Lisavanbrabant@hotmail.com 

0477 79  6456  
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1. INLEIDING 
Iets meer dan de helft van de Vlaamse bevolking is vrouwelijk1, maar toch verschijnen 

vrouwen beduidend minder in de media dan mannen. Over de jaren heen blijkt ook het 

medium televisie er maar niet in te slagen beide geslachten in evenwichtige mate in beeld te 

brengen. Dit terwijl televisie door heel wat theoretici, waaronder Emons et al., wordt 

beschouwd als een zeer belangrijk boodschappensysteem dat mee aan de basis ligt van de 

cultivering en socialisering van individuen in de samenleving. Het kleine scherm verspreidt 

relevante verhalen, waarden en normen, en vormt een belangrijke informatiebron in onze 

eenentwintigste-eeuwse maatschappij. Zowat elk huishouden beschikt heden ten dage over ten 

minste een televisie, en de gemiddelde burger kijkt zo’n twaalf uur per week naar tv. Dat is 

meer tijd dan wordt gespendeerd aan persoonlijke communicatie. 2  

Tv draagt hierdoor, net als andere media, in grote mate bij aan de verspreiding van 

opvattingen over vrouwen en mannen. 3  Televisiemakers dragen dus een belangrijke 

verantwoordelijkheid. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat de taal die ze gebruiken - zowel 

tekst als beeldtaal – vaak niet neutraal is. Beeldmateriaal en taalgebruik bevatten namelijk 

dikwijls een onbewuste ‘genderlading’. Dat zijn ideeën over de posities van mannen en 

vrouwen in de samenleving en denkbeelden over een verschil in waardering van ‘het 

mannelijke’ en het ‘vrouwelijke’. Daardoor is er in de beeldvorming sprake van een 

genderkloof. Nog te vaak krijgen items die worden geassocieerd met ‘mannelijkheid’ een 

hogere status dan ‘vrouwelijke’ elementen. Er heeft zich een ‘genderhiërarchie’ gevormd, die 

zit ingebakken in de samenleving maar waar in feite zeer bewust mee moet worden 

omgegaan. 4  

Uit onderzoek van Steunpunt Media uit 2014 is gebleken dat vrouwen niet enkel worden 

ondervertegenwoordigd op de Belgische televisieschermen, maar dat er ook heel wat 

hardnekkige stereotypes de Vlaamse en Franstalige woonkamers binnendringen via de 

beeldbuis. Zo blijken er duidelijk genderspecifieke genres en thema’s te bestaan, en wordt er 

nog zeer sterk vastgehouden aan de traditionele sekse-gebonden rolpatronen waarin de man 

gaat werken en de vrouw zich ontfermt over het huishouden. Ook werd met behulp van dit 

																																																																				
1  N.N. Structuur van de bevolking volgens leeftijd en geslacht: Vlaanderen, S.l., Statistics Belgium, s.l. [Online] 
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leeftijdgeslacht/vlaanderen/, geraadpleegd op: 19/11/2015. 
2 EMONS (P.) et al. “He Works Outside the Home; She Drinks Coffee and Does the Dishes” Gender Roles in Fiction Programs on Dutch 
Television, In: Journal of Broadcasting & Electronic Media. Jg. 54, nr. 1, p. 40. 

3 IBIDEM. 

4 N.N. MEDIAWIJSHEID M/V: GOEDE PRAKTIJKEN. S.l., Nederlandstalige Vrouwenraad, s.d., pp. 3-10	
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onderzoek duidelijk dat jongere vrouwen meer zendtijd krijgen dan vrouwen op leeftijd, 

terwijl ouderdom bij mannen een veel minder grote rol speelt. Al deze resultaten gelden 

overigens zowel voor de Belgische publieke omroepen, VRT en RTBF, als voor de grootste 

commerciële omroepen VTM en RTL-TVi, al scoren deze laatsten over het algemeen iets 

beter wat betreft deze ‘genderdiversiteit’.5  

Dit is een ietwat opmerkelijk resultaat, vermits allebei de publieke omroepen gebonden zijn 

aan beheersovereenkomsten. In de Vlaamse beheersovereenkomst 2012-2016 werd expliciet 

geformuleerd dat de VRT alles in het werk moet stellen om de diversiteit voor en achter de 

schermen van al haar netten te optimaliseren. Wat genderdiversiteit betreft, stelt deze 

overeenkomst dat in de programma’s uit eigen productie 33 procent van de sprekers 

vrouwelijk moet zijn. In 2014 haalde VRT deze streefcijfers. 35,3 procent van de sprekende 

actoren in de eigen programma’s van Canvas, Eén, Ketnet en OP12 waren vrouwen. VRT 

screent bovendien al haar programma’s, zowel eigen productie als aangekocht, op 

diversiteitsgehalte. Daarnaast ontwikkelt de omroep jaarlijks acties en plannen om de 

diversiteit op het scherm nog meer te verhogen.6 De omroep heeft bijvoorbeeld veel aandacht 

voor de vorming van haar programmamakers, en hun aandacht voor diversiteit op het scherm. 

In september 2015 werd er een diversiteitbriefing gehouden voor de mediamakers die werken 

aan het vernieuwde duidingsprogramma’s Terzake, en de gloednieuwe duidingsprogramma’s 

De Afspraak en Van Gils en gasten. Daarbij werden de werknemers gemotiveerd  om op een 

evenwichtige manier aan genderrepresentatie te doen. Eerder kreeg VRT namelijk de kritiek 

dat haar duidingsprogramma’s te weinig vrouwelijke sprekers aan het woord lieten. De 

vernieuwde duidingsprogramma’s werden echter nog niet aan zulk een evaluatie 

onderworpen. De impact van deze briefing is dus vooralsnog onbekend. Daarom is het 

relevant om een studie uit te voeren naar de evenwichtigheid van deze duidingsprogramma’s 

sinds september 2015. De centrale onderzoeksvraag van deze studie luidt aldus als volgt: “In 

hoeverre is er sprake van een evenwichtige genderrepresentatie in de vernieuwde 

duidingsprogramma’s van de VRT? – Een inhoudsanalyse van de programma’s Terzake, De 

Afspraak en Van Gils en Gasten sinds september 2015”  Er wordt getracht een antwoord te 

formuleren op deze vraag aan de hand van een inhoudsanalyse van at random gekozen 

afleveringen van de vermelde duidingsprogramma’s. Hierbij wordt zowel op kwantitatieve als 
																																																																				
5JACOBS (L.) & HOOGHE (M.). Roldiversiteit op de Vlaamse en Franstalige Televisie, Leuven, Steunpunt Media, 2014, pp. 79-80 

6  N.N. De VRT en diversiteit. S.l., VRT, s.d.. [Online] http://www.vrt.be/wie-zijn-we/werkingsprincipes/diversiteit, Geraadpleegd op 
19/11/2015. 
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op kwalitatieve wijze onderzocht hoe vaak en op welke wijze vrouwen aan het woord worden 

gelaten. Het is namelijk onvoldoende om enkel koppen te tellen. Minstens even belangrijk is 

de manier waarop vrouwen worden geportretteerd. Vrouwen komen namelijk niet enkel 

minder aan het woord dan mannen, ze worden ook vaker in de privésfeer getoond en minder 

snel als deskundige of als expert.7 Een belangrijke vraag is dus binnen welke thema’s, in 

welke functies en in welke rollen zij worden voorgesteld. Worden stereotiepe 

maatschappelijke genderrollen hierbij onderschreven of gecontesteerd? Is er sprake van een 

genderhiërarchie in deze programma’s? De drie deelonderzoekvragen van dit onderzoek zijn 

daarom:  

1) Wat is de kwantitatieve verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke sprekers in de 

programma’s in de vernieuwde duidingsprogramma’s van de VRT? De hypothese is hier dat 

minstens 33% van de sprekers vrouwelijk zal zijn, vermits dit de minimumdoelstelling is uit 

de beheersovereenkomst met de Vlaamse gemeenschap. Toch is het waarschijnlijk dat 

vrouwen nog steeds minder aan het woord worden gelaten dan mannen. De VRT haalt immers 

met gemak de streefquota van 33 procent vrouwelijke sprekers, maar vrouwen zijn aldus nog 

steeds sterk in de minderheid. Dat terwijl vrouwen in realiteit iets meer dan de helft van de 

bevolking uitmaken. Een evenredige representatie van de samenleving is wellicht nog veraf.  

2) In welke context en in welke rollen worden vrouwen  afgebeeld in de geanalyseerde 

duidingsprogramma’s van de VRT? De hypothese is hier dan weer dat vrouwen dankzij de 

briefing van de programmamakers op een min of meer ‘genderneutrale’ manier in beeld 

worden gebracht. Dit wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met bestaande 

sekseverschillen zonder dat de traditionele stereotypen over genderverhoudingen worden 

gereproduceerd. Dat kan enkel door actief en systematisch na te gaan hoe zulke 

gendervertekeningen ontstaan, en hoe dit kan worden vermeden.8  Rolomkering op een 

gelijkwaardige en positieve manier is best mogelijk. Als er in het dagelijks leven nog maar 

weinig vanzelfsprekendheden bestaan, moet dat ook te merken zijn in de media. Een 

brandweerman kan bijvoorbeeld net zo goed een vrouw zijn, en een stewardess evenzeer een 

man. De media kunnen in feite slechts een ‘spiegel van de maatschappij’ zijn als er een ruime 

diversiteit aan man- en vrouwbeelden wordt aangereikt.9 

																																																																				
7  N.N. Checklist voor Media & Reclamemakers. S.l., Zorra Watch, 2005. [Online] http://www.zorra.gendersquare.org/Z-
Doc/Checklists/checkAlgemeen.htm. Geraadpleegd op 19/11/2015. 

8 N.N. MEDIAWIJSHEID M/V: GOEDE PRAKTIJKEN. S.l., Nederlandstalige Vrouwenraad, s.d., p. 10. 
9  N.N. Checklist voor Media & Reclamemakers. S.l., Zorra Watch, 2005. [Online] http://www.zorra.gendersquare.org/Z-
Doc/Checklists/checkAlgemeen.htm. Geraadpleegd op 19/11/2015. 
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3) Houden mediamakers bewust rekening met de wijze waarop zij beide geslachten 

representeren? Is dit besef vooruitgegaan sinds de briefing in september 2015? Om te 

achterhalen welke middelen best kunnen worden ingezet om op een evenwichtige wijze aan 

beeldvorming te doen, is het nuttig om ook te spreken met de mensen die de programma’s 

maken. Is de huidige aanpak voldoende, of is er nog ruimte voor verbetering? En op welke 

wijze stellen zij voor om dit te doen? Met behulp van interviews met programmamakers 

wordt een antwoord geformuleerd op deze vragen. 

Dit onderzoek poogt in eerste instantie een bijdrage te vormen op vlak van genderstudies, 

waar de focus in het verleden te zeer lag op kwantitatieve studies terwijl het kwalitatieve luik 

werd onderbelicht. Daarnaast reikt het ook nieuwe inzichten aan binnen mediastudies. Kan de 

aanpak van de VRT inzake genderrepresentatie een voorbeeld zijn voor andere Vlaamse, 

Belgische en zelfs buitenlandse televisieomroepen, of is er nog een hoop werk aan de winkel? 

Centrale concepten in deze studie zijn: beeldvorming, diversiteit, genderneutraliteit, 

genderhiërarchie, genderkloof en genderlading.   
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2. THEORETISCH KADER 

2.1. SEKSISME, GENDERHIËRARCHIEËN EN STEREOTYPES IN DE WESTERSE 

MAATSCHAPPIJ 
Volgens Farrel worden zowel vrouwen als mannen gesocialiseerd in bepaalde rollen.10 De 

term ‘socialisatie’ verwijst naar het levenslange proces van het zich eigen maken van de 

verwachte handelingen, gewoonten en betekenissen in het systeem of de samenleving waarin 

men functioneert. Rollen zijn gedragspatronen eigen aan de maatschappelijke positie die een 

individu of een groep opneemt. Als deze rol hen wordt toegeschreven op basis van sekse, 

spreken we over de klassieke rolverdeling tussen vrouwen en mannen.11 Deze sekserollen zijn 

genormeerd: de traditionele rollen worden als de norm aangegeven. Wie hier niet aan voldoet 

wordt als afwijkend behandeld.12 Zulk een vastliggend sekse-rolpatroon is op vele vlakken 

nadelig voor mannen én vrouwen. Er is weinig begrip voor individuen die het oude rolpatroon 

niet opvolgen.13 Hoewel gelijkheid tussen man en vrouw staat ingeschreven in de grondwet, 

zijn dergelijke rolpatronen vaak onrechtvaardig en nadelig ten opzichte van een van beide 

geslachten.14 Dit fenomeen wordt ‘seksisme genoemd, en houdt in dat mannen en vrouwen op 

een verschillende manier worden behandeld, enkel op basis van hun geslacht. In de huidige 

samenleving, die is gebouwd op basis van een man/vrouw dichotomie, bestaan overtuigingen 

en gedragingen die mannen vaak privilegiëren boven vrouwen. Dit gebeuren vindt plaats op 

zowel cultureel, maatschappelijk, institutioneel als individueel niveau. Hoewel mannen zich 

ook benadeeld kunnen voelen door seksisme, wordt een onderscheid gemaakt tussen 

mannelijke en vrouwelijke waarden, en deze laatsten worden vaak beschouwd als 

ondergeschikt.15 Michielsen en Angioletti stelden in 2009 een definitie voor. Volgens hen is 

seksisme:  

1. Een geheel van overtuigingen over de geslachten en over de relatie tussen de geslachten. In 

die overtuiging bestaat er een objectieve hiërarchische verhouding tussen beide geslachten en 

die verhouding wordt ook wenselijk geacht. 

																																																																				
10 Michielsens (M.) & Angioletti (W.).  Definiëring van het concept ‘seksisme’. Brussel, Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, 
2009, p. 12. 

11 N.N. MEDIAWIJSHEID M/V: GOEDE PRAKTIJKEN. S.l., Nederlandstalige Vrouwenraad, s.d., pp 1-12. 

12 N.N. Informatienota ‘seksisme’. S.l., Nederlandstalige Vrouwenraad, 2010, pp. 1-9. 

13 Michielsens (M.) & Angioletti (W.).  Definiëring van het concept ‘seksisme’. Brussel, Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, 
2009, p. 12. 

14 Idem, p. 20 
15 Idem, p. 24	
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2. Een handeling die is gebaseerd op een ongerechtvaardigd onderscheid tussen de 

geslachten en die nadelige gevolgen heeft voor één of meerdere leden van één van beide 

geslachten.16 

 

2.1.1. DE VIER MECHANISMEN VAN SEKSISME 
De term ‘seksisme’ kan dus met andere woorden duiden op een geloofssysteem of op een 

handeling. Zoals in de eerste definitie naar voren komt wordt dit geloofssysteem gedragen 

door de overtuiging dat er een hiërarchie bestaat tussen de seksen. Michielsen en Angioletti 

onderscheiden verder nog vier mechanismen die seksisme produceren en in stand houden.  

 

1. Allereerst spreken ze over gender en ‘de gendermachine’. Terwijl geslacht of sekse 

een natuurlijk gegeven is, wordt wat mannelijk en vrouwelijk is door de cultuur vorm 

gegeven. Gender is dus een erg constituerend element in de maatschappij. Hoe 

mannen en vrouwen zich tot elkaar verhouden is cultureel en historisch geëvolueerd.17 

Zoals Simone de Beauvoir in 1949 zei: “on ne naît pas femme, on le devient”.18 Je 

wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt. 19  Naast gender 

onderscheiden de auteurs de ‘gendermachine’. Dat is een combinatie van instituties en 

processen die bepalen hoe mannen en vrouwen zich gedragen. De gewoontes in het 

dagelijkse leven worden geproduceerd door socialiserende instellingen als het gezin, 

de opvoeding, het beleid en de media. In tegenstelling tot dertig jaar geleden levert de 

gendermachine nu echter geen éénvormige producten meer af. Sinds de grote 

emancipatiebeweging van de vorige eeuw zijn de verschillen tussen mannen 

onderling en vrouwen onderling immers zeer groot geworden. Er worden nu veel 

vrijere keuzes gemaakt die veel minder geslachtsgebonden zijn. Toch zit er nog steeds 

een vorm van ‘gegenderdheid’ ingebakken in onze maatschappij. Heel wat 

activiteiten en objecten hebben een vrouwelijke of mannelijke connotatie. Denk aan 

roze versus blauw, voetbal versus de keuken, verzorgen versus aan de auto knutselen. 

Dit zijn geen van allen natuurwetten. Sommige meisjes voetballen graag terwijl 

sommige mannen dan weer graag koken. Toch blijven deze spontane associaties 

hardnekkig voortbestaan met vergaande gevolgen. Ze hebben een genderlading die 

ook de keuzes die jongens en meisjes, vrouwen en mannen doorheen hun leven 
																																																																				
16 Michielsens (M.) & Angioletti (W.).  Definiëring van het concept ‘seksisme’. Brussel, Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, 
2009, p. 25. 

17 Idem, p. 30 
18 De Beauvoir (S.). The Second Sex. Parijs, Editions Gallimard, 1949,  p. 5 
19 Idem, p. 35 
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maken mee bepalen; studiekeuzes, jobs, gedragspatronen. Het is belangrijk dat er op 

vlak van beleid een bewustzijn bestaat van dat mannelijke en vrouwelijke imago van 

objecten en activiteiten. Er is namelijk een strategie nodig om hiermee om te leren 

gaan. Op het beleid in België wordt verder ingegaan in deel 2.3. Deze vorm van 

gegenderdheid zit ook ingebakken in de maatschappelijke structuren en instituties. De 

meerderheid van de machtsstructuren wordt vertegenwoordigd door mannen. Er 

heerst ook vaak een patriarchaal model, waarin belangen van mannen het zwaarst 

doorwegen op de organisatie. Gender speelt hier dus eveneens een gewichtige rol. Er 

bestaan heel wat stemmen die kritiek uiten op deze onderhuidse vormen van 

discriminatie. Michielsens en Angioletti  noemen dit ‘antiseksisme’.  

 

2. Het tweede mechanisme van seksisme dat zij bespreken is het fenomeen van 

stereotypen en verkeerde veralgemeningen. “Stereotypen zijn steeds terugkomende 

globale, vage voorstellingen, waarbij bepaalde (vermeende) kenmerken worden 

aangenomen als voorkomend bij alle leden van de groep (mensen of voorwerpen). 

Stereotypen kunnen zowel positief als negatief zijn.”20  Stereotypen zijn een nuttig 

instrument om zich te kunnen oriënteren in de wereld. Ons gedrag zou ontregeld 

raken zonder het bestaan van genderstereotypen. Ze maken deel uit van het 

referentiekader van een individu. Toch zijn niet alle stereotypen even wenselijk. 

Sommigen kunnen zelfs schade berokkenen.  

 

3. Een derde mechanisme noemen de auteurs het ‘alledaags seksisme’; het is de rol die 

het ‘geslacht’ speelt in de alledaagse communicatie. Men krijgt te maken met 

opmerkingen en expressies, pesterijen, ongewilde toenaderingen of complimenten en 

ongepast gedrag.21 Ook mannen kunnen object zijn van seksisme, maar dit gebeurt 

enkel in uitzonderlijke gevallen. Volgens Chiennes de garde neemt dit bovendien 

nooit het overweldigende karakter aan van het seksisme tegen vrouwen. Het is nodig 

om het grote publiek bewust te maken van dit alledaags seksisme en vrouwen te 

verdedigen.22  

 

																																																																				
20 Michielsens (M.) & Angioletti (W.).  Definiëring van het concept ‘seksisme’. Brussel, Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, 
2009, p. 42. 

21 Idem, p. 43 
22 Idem, p. 48 



16	
	

4. Het laatste mechanisme dat de auteurs bespreken, is humor. Humor is volgens hen 

een ideale vermomming voor alledaags seksisme. Grapjes, karikaturen en cartoons 

vinden naar verluidt een zeer goede bodem dankzij genderverhoudingen. Lachen om 

deze flauwe humor lijkt bijna verplicht, maar het seksisme doet pijn.23 Denk aan de 

seksistische mopjes van bijvoorbeeld hoogleraar en kerkjurist Rik Torfs in de 

televisiequiz ‘De slimste mens’, maar ook van vele anderen. Zij beperken vrouwen tot 

seksobject of tot ondergeschikt subject volgens het klassieke rollenpatroon. Dit wordt 

door vrouwen als kwetsend gezien. Als tegenargument wordt gegeven dat deze 

grapjes de snelste lach opleveren. “Aangebrande en seksistische grappen horen nu 

eenmaal bij De slimste mens. Dat is over de jaren heen zo gegroeid. Het hoort bij de 

formule van het programma.”24 

 

2.1.2. SEKSISME IN HET DAGELIJKS LEVEN 
Zowat alle maatschappelijke instellingen zijn in meerdere of mindere mate getekend door 

seksisme. Zo lijkt de handelingsvaardigheid van vrouwen frequent te worden ondermijnd in 

vergaderingen, lobbypraktijken en bestuurlijk werk. Ze worden niet altijd gehoord of soms 

zelfs belachelijk gemaakt. Ook in discussies of in een gesprek worden vrouwen nog te vaak 

buitenspel gezet. Bijvoorbeeld wanneer vrouwen niet worden aangesproken in een verkoop- 

of adviesgesprek, of wanneer moeders anders worden aangesproken dan vaders tijdens een 

gesprek met de leerkracht van hun kind op school. 25  Ook jonge meisjes worden 

geconfronteerd met seksisme. Meisjeskleren moeten sexy zijn, ze moeten zich optutten en 

slank zijn. Graatmagere topmodellen beschikken over een voorbeeldrol voor jonge meisjes. Er 

ontstaat een vrouwbeeld dat superslank is en een onrealistisch schoonheidsideaal wordt 

opgedrongen. Er wordt aan deze meisjes bovendien nog altijd, al zij het wellicht onbewust, 

geleerd om mannen te behagen. In muziekclipjes nemen vrouwen de rol van slaaf of 

prostituee op zich. Hun hoofddoel is om jonge en autoritaire machomannen te behagen. 

Dergelijke denigrerende beelden worden de jeugd voortdurend voorgeschoteld. Zowel aan 

jongens als meisjes wordt vanaf erg jonge leeftijd bevestigd dat dit gedrag normaal is. 26  

 

																																																																				
23 Michielsens (M.) & Angioletti (W.).  Definiëring van het concept ‘seksisme’. Brussel, Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, 
2009, p. 42. 
24 N.N. Rik Torfs verdedigt omstreden grapjes in De slimste mens - Aangebrande humor hoort erbij. In: Het Niewsblad, 10/12/2008. [Online] 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/s223r0o4  
25 Idem p. 18 
26 Idem p. 19	
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Daarnaast wordt het seksisme in de taal vaak onderschat.27 Volgens Leysen schemeren 

traditionele opvattingen over vrouwen en mannen en hun positie in de maatschappij vaak door 

in ons taalgebruik.28 De gangbare taal is dan ook zeer mannelijk ingesteld. Hoge functies 

krijgen mannelijke termen, beroepsnamen zijn vaak mannelijk en er is sprake van 

androcentrisme: het centraal stellen van het perspectief van de man. In de opeenvolging van 

de seksen wordt de man bijvoorbeeld automatisch eerst vernoemd.29 Bij sommige beroepen of 

opleidingen lijkt het bijna vanzelfsprekend dat ze door een man of een vrouw worden 

uitgevoerd. Genderbewuste taal of genderneutraal schrijven probeert dit soort 

veralgemeningen en stereotypes te doorbreken, maar de impact hiervan blijft beperkt.30 

Hoewel er al veel politieke inspanningen werden geleverd om dit te veranderen, lijkt de taal 

bijna immuun voor wijzigingen. Veranderingen sijpelen slechts gestaag door. De representatie 

van vrouwen blijft gelukkig op het politiek agenda staan en ook het vermijden van 

stereotypering en seksisme blijft een aandachtspunt.31 Er klinken echter stemmen die het net 

seksistisch vinden dat vrouwen in het huidige diversiteitsbeleid op gelijke hoogte worden 

gepositioneerd als allochtonen, gehandicapten en holebi’s. Vrouwen worden in het huidige 

beleid beschouwd als kansengroep, terwijl zij meer dan de helft van de bevolking uitmaken. 

Dat is seksisme op zich, stellen zij.32   
 
Tot slot is het noodzakelijk om seksisme in reclame kort te belichten. De reclameproducent is 

zich er meestal nadrukkelijk van bewust dat hij balanceert op de grens van wat aanvaardbaar 

is en wat niet. Hij tast deze grens af omdat seksisme in onze maatschappij goed verkoopt. 

Vooral seksistische mopjes zijn populair. Naast humor bestaan er ook andere factoren die 

reclames tot een bron van seksisme maken.33 Jaffe en Berger zijn bijvoorbeeld van mening dat 

stereotypen in advertenties de aandacht van het publiek makkelijker vestigen op de 

boodschap, waardoor het koopgedrag wordt gestimuleerd.34 Vrouwen worden maar al te vaak 

																																																																				
27 N.N. Informatienota ‘seksisme’. S.l., Nederlandstalige Vrouwenraad, 2010, pp. 1-9. 

28 LEYSEN (K.) et al. Rapport enquete klare taal. S.l., Kempense hogeschool, s.d., p. 1. 

29 N.N. Informatienota ‘seksisme’. S.l., Nederlandstalige Vrouwenraad, 2010, pp. 1-9. 

30 LEYSEN (K.) et al. Rapport enquete klare taal. S.l., Kempense hogeschool, s.d., p. 1. 

31 Michielsens (M.) & Angioletti (W.).  Definiëring van het concept ‘seksisme’. Brussel, Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, 
2009, p. 18. 

32 Ibidem	
33 Idem, p. 19 
34 BERTELS (M.). Het effect van stereotypen in advertenties op de attitudes van mannen en vrouwen. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 
2009, p. 31 
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voorgesteld in een ouderwetse ondergeschikte rol, of net als bijzonder sexy.35 Er is hierbij 

sprake van hyperseksualisering. Hostesses in het autosalon, sexy vrouwen in advertenties voor 

auto’s; het is alledaags geworden.36 Zulke beelden wekken veel verontwaardiging. Een 

voortdurende blootstelling aan stereotypen zou namelijk stereotiepe gedachten in stand 

houden, volgens Lavine et al.37 Gelukkig toont reclame ook heel wat geëmancipeerde en vrije 

vrouwen. Toch lijkt beeldvorming onverbiddelijk in verband te staan met seksisme. 38 

Daarover meer in deel 2.2.  

2.2. GENDERROLLEN IN BEELDVORMING  
Uit wetenschappelijk onderzoek is al meermaals gebleken dat de manier waarop groepen 

mensen in beeld worden gebracht door media een enorme impact heeft op processen van 

stereotypering en attitudevorming in de maatschappij. Volgens Signorielli & Kahlenberg 

(2001) draagt voornamelijk televisie bij tot de socialisatie van individuen in de samenleving. 

Het is tijdens dit socialisatieproces dat traditionele sekserollen en stereotypering worden 

verspreid als de algemene norm.39 Wanneer vrouwen bijvoorbeeld consistent op dezelfde 

wijze worden afgebeeld, worden bepaalde ideeën over hen in het leven geroepen die niet 

automatisch correct zijn. Deze kunnen een eigen leven gaan leiden. Het is daarom uiterst 

interessant om te bekijken in welke maatschappelijke rollen vrouwen worden geportretteerd 

en op welke manier aan ‘framing’ wordt gedaan.40 Met ‘frames’ wordt gerefereerd naar de 

wijze waarop een persoon of een gebeurtenis in beeld wordt gebracht. Over het algemeen is 

de context waarin dit gebeurt niet waardenvrij.41 Maar al te vaak worden zowel mannen als 

vrouwen op een genderstereotiepe manier gepresenteerd. Hun activiteiten, hun leeftijd en 

zelfs hun relatieve aanwezigheid zijn onderhevig aan het klassieke rolpatroon. In dit 

hoofdstuk wordt hiervan een overzicht gegeven. Op deze wijze kan worden nagegaan of 

																																																																				
35 Michielsens (M.) & Angioletti (W.).  Definiëring van het concept ‘seksisme’. Brussel, Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, 
2009, p. 19. 

36 N.N. Informatienota ‘seksisme’. S.l., Nederlandstalige Vrouwenraad, 2010, pp. 1-9. 

37 BERTELS (M.). Het effect van stereotypen in advertenties op de attitudes van mannen en vrouwen. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 
2009, p. 31 
38 Michielsens (M.) & Angioletti (W.).  Definiëring van het concept ‘seksisme’. Brussel, Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, 
2009, p. 19. 

39 EMONS (P.) et al. “He Works Outside the Home; She Drinks Coffee and Does the Dishes” Gender Roles in Fiction Programs on Dutch 
Television, In: Journal of Broadcasting & Electronic Media. Jg. 54, nr. 1, p. 4. 

40 JACOBS (L.) & HOOGHE (M.). Roldiversiteit op de Vlaamse en Franstalige Televisie, Leuven, Steunpunt Media, 2014, p. 40. 

41 Idem, p. 8. 
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televisie momenteel een representatieve kijk biedt op de diversiteit in de maatschappij. Het is 

dan ook gewenst dat televisie een afspiegeling vormt van de realiteit.42 

2.2.1. AANWEZIGHEID VAN VROUWEN OP HET KLEINE SCHERM 
Uit voorgaande inhoudsanalyses door Greenberg, McNeil, Seggar, Boeke & Kuipers, 

Bouwman en vele anderen is telkenmale bewezen dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn 

op het scherm ten opzichte van hun aandeel in de werkelijke populatie, én ten opzichte van 

het percentage mannen op het scherm.43 Uit een onderzoek van Jacob & Hooghe, die de 

roldiversiteit op Vlaamse en Franstalige televisie in België onderzochten in opdracht van 

Steunpunt Media, is gebleken dat vrouwen slechts 35,5 procent van de gerepresenteerde 

actoren uitmaken, terwijl 64,5 procent van alle actoren mannelijk is. Zij onderzochten 

hiervoor het totale aanbod (fictie en non-fictie) van de vier grootste Belgische zenders: de 

publieke omroep VRT en de commerciële omroep VTM in Vlaanderen en hun Franstalige 

tegenhangers La Une en RTL-TVi. Er kan dus worden geconcludeerd dat van een evenredige 

en waarheidsgetrouwe vertegenwoordiging geen sprake is.44 In realiteit maken vrouwen 

namelijk ongeveer 51 procent van de Belgische bevolking uit. Een kleine meerderheid dus, 

terwijl ze zich momenteel tevreden moeten stellen met slechts een derde van de totale 

representatie.45 Interessant om op te merken: vrouwen worden in fictieprogramma’s iets 

evenrediger vertegenwoordigd. Daar wordt veertig procent van alle actoren ingevuld door 

vrouwen. Voornamelijk de Vlaamse fictieprogramma’s zijn hiervoor verantwoordelijk.46 Dit 

betekent dat non-fictie een problematische tak van de televisiewereld is wat betreft 

genderrepresentatie. Dit is ook gebleken uit een studie van Thorson et al., die tot de conclusie 

kwamen dat vrouwen veel minder in nieuwsverhalen verschijnen (21 procent) dan mannen 

(75 procent). Drie kwart van de individuen in nieuwsverhalen waren dus mannelijk.47 

2.2.2. GENDERDIVERSITEIT IN GENRES, THEMA’S EN FRAMES 
Uit hetzelfde Belgische onderzoek van Jacobs en Hooghe is gebleken dat er erg ‘mannelijke’ 

en ‘vrouwelijke’ televisiegenres bestaan. Sportwedstrijden en documentaires zijn voorbeelden 

van mannelijke genres, met zo’n zeventig procent aan mannelijke actoren. Vrouwen zijn over 

het algemeen ondervertegenwoordigd, zoals reeds werd aangehaald. Er zijn echter enkele 

																																																																				
42 JACOBS (L.) & HOOGHE (M.). Roldiversiteit op de Vlaamse en Franstalige Televisie, Leuven, Steunpunt Media, 2014, p. 40. 
43 EMONS (P.) et al. “He Works Outside the Home; She Drinks Coffee and Does the Dishes” Gender Roles in Fiction Programs on Dutch 
Television, In: Journal of Broadcasting & Electronic Media. Jg. 54, nr. 1, pp. 5-6. 

44 JACOBS (L.) & HOOGHE (M.). Roldiversiteit op de Vlaamse en Franstalige Televisie, Leuven, Steunpunt Media, 2014, p. 16. 

45 Idem, p. 15 
46 Idem, p. 17 
47 Idem, p. 12	
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genres die eerder vrouwelijk kleuren, maar het gaat hier vooral over programma’s waarin 

enkel presentatoren voorkomen, zoals Joker, Lotto en het weerbericht. Ook in ‘shows’ komen 

wat meer vrouwen dan mannen voor, maar in zowat alle andere genres zijn vrouwelijke 

actoren ondervertegenwoordigd. In het journaal is volgens hen zelfs slechts 28 procent van de 

actoren vrouwelijk. 48 Deze genderbalans is onevenwichtig verdeeld aan beide kanten van de 

Belgische taalgrens.49 

Ook wat thema’s van televisieprogramma’s betreft doen zich genderspecifieke verhoudingen 

voor. Vrouwen zijn opnieuw in alle thema’s ondervertegenwoordigd, behalve in het geval van 

‘zachtere’ en stereotiep vrouwelijke thema’s zoals lifestyle, cultuur, film en muziek. Het 

percentage mannelijke actoren ligt het hoogst in zogenaamde ‘harde’ thema’s, stereotiep 

mannelijk, zoals sport, wetenschap, oorlog en actie, actualiteit, criminaliteit en economie. 

Enkel voor het thema koken is er een evenredige verdeling zichtbaar.50 Uit het onderzoek van 

Thorson et al. kwam naar voren dat vrouwen aanzienlijk meer dan mannen in het nieuws 

verschenen bij entertainmentthema’s. Dit is opnieuw een sectie die stereotiep vrouwelijk 

wordt geacht. Ze kwamen dan weer proportioneel minder dan mannen in het nieuws in het 

geval van zogenaamd ‘mannelijke’ business en sportthema’s. 51  Genderstereotiepe 

rollenpatronen spelen hier duidelijk een sterke rol.  

Wat frames betreft, zoals bijvoorbeeld ‘criminaliteit’, ‘religie’, ‘fun’ of ‘seksualiteit, zijn 

vrouwen overal ondervertegenwoordigd behalve voor het frame ‘seksualiliteit’, waar zij een 

kleine meerderheid van de actoren uitmaken. Rekening houdend met het feit dat vrouwen 

minder op televisie verschijnen dan mannen is dit een zeer belangrijke vaststelling52, die wijst 

op de hyperseksualisering van vrouwen in onze samenleving.  

2.2.3. ROLDIVERSITEIT, BEROEPEN EN SOCIO-ECONOMISCHE STATUS 
Naast het tellen van het aandeel vrouwen in televisieprogramma’s, is het belangrijk om te 

onderzoeken in welke rollen zij worden getoond en hoe zij worden gerepresenteerd.53 Hoewel 

vrouwen de afgelopen decennia in groten getale toetraden tot de werksfeer, lijkt de kloof 

tussen mannelijke en vrouwelijke activiteiten op televisie namelijk nog even groot als 

vijfentwintig jaar geleden. Uit Amerikaanse studies van Glascock en Signorielli & 

Kahlenberg is gebleken dat mannen die op televisie verschijnen nog steeds vaker buitenshuis 
																																																																				
48 JACOBS (L.) & HOOGHE (M.). Roldiversiteit op de Vlaamse en Franstalige Televisie, Leuven, Steunpunt Media, 2014, p. 18  

49 Idem, p. 19 
50 Idem, p. 23 
51 Idem, p. 12 
52 Idem, p. 42 
53 Ibidem		
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werken met een hogere status en een hoger loon dan vrouwen. Werkende vrouwen zijn nog 

altijd onder-gerepresenteerd, ondanks de in realiteit steeds gelijker wordende verdeling tussen 

de seksen op vlak van beroepen. Uit een studie van NPO uit 2008 is gebleken dat de 

activiteiten van mannen op primetime televisie vooral focussen op hun beroep. Wanneer 

vrouwen op televisie verschijnen, ligt de focus daarentegen vooral bij hun huishoudelijke 

taken.54  

Genderstereotypering is ook duidelijk op te merken wanneer de aard van de beroepen wordt 

bekeken die vrouwen en mannen op televisie uitoefenen, zo blijkt uit het Belgisch onderzoek 

van Jacobs & Hooghe. Vrouwen worden getoond in typische beroepen als stewardess, 

secretaresse, verpleegster, verkoopster en schoonmaakster, terwijl mannen worden getoond in 

zogenaamd ‘mannelijke beroepen’ als brandweer, chauffeur, bodyguard, arbeider, piloot of 

militair.55 

Bovendien is de socio-economische status beduidend hoger bij de beroepen die worden 

uitgeoefend door mannelijke televisie-actoren dan degene die door vrouwen worden 

beoefend. Vrouwen worden slechts zelden afgebeeld in beroepen die een hoge 

maatschappelijke waardering genieten in de samenleving, zoals managementfuncties en 

bedrijfsleiders. Slechts twee op tien in deze categorieën zou vrouwelijk zijn. Mannen worden 

ook vaker getoond als zelfstandige, in een vrij beroep of als werknemer. Hier staat wel 

tegenover dat mannen ook het vaakst verschijnen in beroepen met de laagste sociale status 

zoals bouwbakker of arbeider56 , of als werkloze.57  Toch wordt mannelijkheid volgens 

Thorson et al. over het algemeen geassocieerd met hoge status en met macht, terwijl 

vrouwelijkheid aan zwakheid en lage status wordt gelinkt.58 Volgens Zorra Denktank worden 

vrouwen bijgevolg ook minder vaak getoond als deskundige of als expert. Nochtans bestaan 

dit soort vrouwen zeker wel.59  

Om al deze vermelde redenen lijkt het alsof televisie doorheen de tijd heeft kunnen weerstaan 

aan de groeiende gelijkheid tussen genderrollen in de Westerse samenleving. Het medium 
																																																																				
54 EMONS (P.) et al. “He Works Outside the Home; She Drinks Coffee and Does the Dishes” Gender Roles in Fiction Programs on Dutch 
Television, In: Journal of Broadcasting & Electronic Media. Jg. 54, nr. 1, p. 6. 

55 JACOBS (L.) & HOOGHE (M.). Roldiversiteit op de Vlaamse en Franstalige Televisie, Leuven, Steunpunt Media, 2014, p. 50.  

56 Idem, p. 51 
57 Idem, p. 48 
58 THORSON (T.) et al. Representation of Women in News and Photos: Comparing Content to Perceptions, In: Journal of communication, 
vol. 55, nr. 1, 2005, p. 4.  
59  N.N. Checklist voor Media & Reclamemakers. S.l., Zorra Watch, 2005. [Online] http://www.zorra.gendersquare.org/Z-
Doc/Checklists/checkAlgemeen.htm. Geraadpleegd op 19/11/2015. 
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weigert hiervan een afspiegeling te zijn. Volgens Emons is dit te verklaren op basis van de 

ideologisch conservatieve aard van televisie. Gerbner en Gross (1976, p. 175) bevestigen dit. 

Volgens hen heeft tv als doel om conventionele opvattingen, geloven en gedragingen te 

bevestigen en te verruimen. De belangrijkste culturele functie van het medium is het 

verspreiden en stabiliseren van sociale patronen. Verandering is iets wat in de kiem moet 

worden gesmoord, zo blijkt. 

2.2.4. JONGE VROUWEN VERSUS OUDERE MANNEN 
Ook leeftijd speelt een rol, volgens Koeman et al. (2007) en Glascock (2001). Vrouwen die op 

televisie verschijnen zijn beduidend jonger dan mannelijke figuren. Daarbij blijken jonge 

vrouwen en oudere mannen relatief over-gerepresenteerd.60 Ook Jacobs en Hooghe kwamen 

tot deze conclusie in hun Belgisch onderzoek. Volgens hen daalt het percentage vrouwen 

naarmate de leeftijd stijgt. Vrouwen zijn het minst aanwezig op het scherm als volwassene of 

op middelbare leeftijd. Ze zijn dan weer het vaakst te zien als tiener of als jongvolwassene. 

Vrouwen worden over het algemeen op jongere leeftijd getoond dan mannen.61  

Toch lijkt er een subtiele verbetering te zijn op vlak van het aandeel en de leeftijden van 

mannelijke en vrouwelijke schermgezichten.62 

2.2.5. CULTURELE -MANNELIJKE- HEGEMONIE 
Volgens Thorson et al. zorgt de onder-representatie van vrouwen in de media ervoor dat  zij 

worden buitengesloten uit een belangrijk cultureel symbool van macht. Volgens Van Carter, 

Branston en Allan (1998) zorgen genderstereotypes er namelijk voor dat er 

gestandaardiseerde mentale beelden in omloop raken die seksistische oordelen over vrouwen 

verspreiden. Hierdoor wordt hun ondergeschikte status in de huidige patriarchale samenleving 

gereproduceerd. Stereotypes over vrouwen worden met andere woorden gebruikt door 

mannen om de macht van vrouwen beperkt te houden.63 Het is dan ook moeilijk om zich voor 

te stellen dat vrouwen gelijkwaardigheid ten opzichte van mannen kunnen bereiken wanneer 

zij worden ondervertegenwoordigd en slechts een beperkt aandeel van media-aandacht 

krijgen. Doordat journalisten en mediamakers ongeveer twee-derde van de aandacht op 

mannen vestigen, geven ze mannen meer stem en extra mogelijkheden om aan agendasetting 

																																																																				
60 EMONS (P.) et al. “He Works Outside the Home; She Drinks Coffee and Does the Dishes” Gender Roles in Fiction Programs on Dutch 
Television, In: Journal of Broadcasting & Electronic Media. Jg. 54, nr. 1, p. 6. 

61 JACOBS (L.) & HOOGHE (M.). Roldiversiteit op de Vlaamse en Franstalige Televisie, Leuven, Steunpunt Media, 2014, p. 56.  
62 EMONS (P.) et al. “He Works Outside the Home; She Drinks Coffee and Does the Dishes” Gender Roles in Fiction Programs on Dutch 
Television, In: Journal of Broadcasting & Electronic Media. Jg. 54, nr. 1, p. 4. 

63 THORSON (T.) et al. Representation of Women in News and Photos: Comparing Content to Perceptions, In: Journal of communication, 
vol. 55, nr. 1, 2005, p. 3.  
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te doen ten opzichte van vrouwen. Ze reproduceren de culturele hegemonie die zeer mannelijk 

gekleurd is. Mediaproducenten bestendigen daarnaast de overheersende genderstereotypes 

door vrouwen te tonen in ‘zachtere’ genres, thema’s en frames en mannen in ‘hardere’ 

secties. 64  Het is daarom belangrijk om stil te staan bij de rol van media en hun 

productiezijden. Zij dragen namelijk bij aan de algemene beeldvorming en de geldende 

genderrolpatronen in onze samenleving. Deze genderrollen zijn hoe dan ook te restrictief en 

hebben onvoldoende oog voor de steeds groter wordende diversiteit in de Westerse 

maatschappij. 65 Onderzoek van Saïto wees eveneens uit dat televisie sociale verandering 

afremt door het cultiveren van traditionele genderrollen. Dit terwijl de belangrijkste functie 

van televisie er naar zijn mening uit bestaat om ideologische sociale controle uit te voeren.66 

Het is daarom aangewezen om mediamakers hier permanent op te wijzen, opdat aan 

roldoorbreking kan worden gedaan. Hierbij kunnen de traditionele sekserollen en 

taakverdelingen tussen vrouwen en mannen worden doorbroken.67 Rolpatronen worden in de 

hedendaagse samenleving dagelijks onder druk gezet. Er zijn nog maar weinig 

vanzelfsprekendheden: een ‘kleuterjuf’ kan een meester zijn en een ‘brandweerman’ een 

vrouw. Deze diversiteit moet ook worden weerspiegeld door de media. Dé man bestaat niet, 

net zoals dé vrouw nooit zal bestaan.68  

2.3. BELGISCHE EN VLAAMSE CONTEXT 
Gelijkheid staat ingeschreven in de grondwet vanaf het ontstaan van België. Sinds de 

wijziging van de Grondwet in 2002 werd definitief vastgelegd dat de gelijkheid van vrouwen 

en mannen moet worden gewaarborgd en dat aan vrouwen niets mag worden ontzegd op basis 

van hun geslacht. Alle wetten die dit in de weg stonden werden inmiddels gewijzigd. De beide 

geslachten hebben sindsdien dus dezelfde rechten en de formele gelijkheid is grotendeels 

gerealiseerd. Toch werd de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in praktijk nooit volledig 

weggewerkt.69 Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat vrouwen ondervertegenwoordigd 

zijn op vlak van representatie in de media. Zowel op Vlaamse als op Franstalige televisie 
																																																																				
64 THORSON (T.) et al. Representation of Women in News and Photos: Comparing Content to Perceptions, In: Journal of communication, 
vol. 55, nr. 1, 2005, p. 15. 
65 N.N. MEDIAWIJSHEID M/V: GOEDE PRAKTIJKEN. S.l., Nederlandstalige Vrouwenraad, s.d., pp. 11-12. 
66 SAITO (S.) Television and the Cultivation of Gender-Role Attitudes in Japan: Does Television Contribute to the Maintenance of the Status 
Quo?, In: journal of communication, 2007 vol. 57, p. 17. 

67 N.N. MEDIAWIJSHEID M/V: GOEDE PRAKTIJKEN. S.l., Nederlandstalige Vrouwenraad, s.d., pp. 11-12. 

68  N.N. Checklist Voor TV & Tijdschriftproducenten. S.l., Zorra Watch, 2005. [Online] http://www.zorra.gendersquare.org/Z-
Doc/Checklists/checkTV.htm. Geraadpleegd op 19/11/2015 

69 Michielsens (M.) & Angioletti (W.).  Definiëring van het concept ‘seksisme’. Brussel, Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, 
2009, pp. 26-27. 
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maken vrouwen slechts 35,5 procent van de gerepresenteerde actoren uit zo blijkt, terwijl zij 

in realiteit een kleine meerderheid vormen in de samenleving. In Vlaanderen deed 

commerciële zender VTM het zelfs iets beter op vlak van evenwichtige genderrepresentatie 

dan de openbare omroep VRT. 70  Dit terwijl deze laatste is gebonden aan een 

beheersovereenkomst met de Vlaamse gemeenschap, die diversiteit hoog in het vaandel 

draagt.  

2.3.1. HET DIVERSITEITBELEID VAN DE VLAAMSE OPENBARE OMROEP. 
De Vlaamse publieke omroep is een instelling die is ontstaan in het jaar 1930 met een 

cultureel-moraliserende doelstelling. De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie 

oefent sinds haar ontstaan een opvoedende rol uit, die uiteen valt in twee functies: een 

politiek-democratische en een culturele. De democratische functie houdt in dat de omroep een 

belangrijke rol speelt in het informeren van burgers, in het verspreiden van opinies, en in het 

bevorderen van reflectie en debat. De publieke omroep is dus een belangrijke speler binnen de 

democratische samenleving. De culturele rol verwijst naar de functie die de  VRT als 

producent, katalysator en verspreider van cultuur. Omdat de publieke omroep zo’n belangrijke 

rol speelt binnen de samenleving, is het ook belangrijk dat zij gemonitord wordt.71 In 

Vlaanderen gebeurt dat aan de hand van een beheersovereenkomst met de Vlaamse 

Gemeenschap. Hierin staan ook richtlijnen ingeschreven wat betreft genderdiversiteit. 

De beheersovereenkomst 2012-2016 verplichtte de openbare omroep om streefcijfers na te 

leven met betrekking tot de vertegenwoordiging van specifieke doelgroepen, waaronder 

vrouwen. 33 procent van alle actoren in het intern en extern geproduceerde televisieaanbod – 

met uitzondering van aangekochte programma’s – moest meer bepaald vrouwelijk zijn.72 

Deze doelstellingen werden gehaald, zo blijkt uit het onderzoek van Steunpunt Media. In de 

nieuwe beheersovereenkomst, die zal gelden van 2016 tot en met het jaar 2020, blijft de 

minimumdoelstelling behouden op 33 procent vrouwen. Het streefdoel is echter opgetrokken 

naar 40 procent en dient behaald te worden tegen het einde van de overeenkomst.73 Dit zou 

een heuse verbetering betekenen, maar er is zelfs dan nog steeds geen sprake van een 

evenwichtige representatie, vermits maar liefst 51 procent van de Belgische bevolking 

vrouwelijk is.  

																																																																				
70 JACOBS (L.) & HOOGHE (M.). Roldiversiteit op de Vlaamse en Franstalige Televisie, Leuven, Steunpunt Media, 2014, p. 16 & p 81. 

71 COPPENS (T.). Opdracht volbracht? Een studie naar de taken van de VRT. Gent, Universiteit Gent & Vlaamse Mediaraad, s.d., pp. 9-26. 
72 N.N. Beheersovereenkomst 2012 – 2016 Tussen de Vlaamse Gemeenschap & VRT. S.l., s.e., 2012, p. 16 

73 N.N. Beheersovereenkomst 2016 – 2020 Tussen de Vlaamse Gemeenschap & VRT. S.l., s.e., 2016, p. 52. 
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Belangrijker nog dan het aantal vrouwen dat wordt vertegenwoordigd is de wijze waarop 

vrouwen én mannen in beeld worden gebracht. Ook daarmee probeert de VRT rekening te 

houden. Door middel van briefings en screenings wordt elk programma geëvalueerd op de 

aanwezigheid en de evenwichtige representatie van vrouwen. Dat geldt voor hoofdrollen, 

personages, ankers, deelnemers et cetera. Daarnaast zet de openbare omroep ook regelmatig 

extra acties op rond gender en beeldvorming. Nuancering en evenwicht worden hierbij naar 

eigen zeggen centraal gesteld. Zo werd er in 2014 een ‘charter diversiteit’ opgesteld.74 Daarin 

staat geschreven dat de VRT een omroep wil zijn voor iedereen en programma’s wil maken 

waarin iedereen zich kan herkennen.75 De VRT organiseert daarnaast ook jaarlijks een 

monitoring door een onafhankelijke, externe partij. Deze analyseert de genuanceerde 

beeldvorming en evenwichtige vertegenwoordiging van specifieke doelgroepen, waaronder 

vrouwen. Dat is een afspraak met de Vlaamse gemeenschap die is ingeschreven in de 

beheersovereenkomst 2012-2016 (p. 15).76 Bovendien werd er in het verleden ook een 

actieplan opgesteld waarbij, naast aandacht voor een kwantitatief evenwicht tussen mannen en 

vrouwen, eveneens aandacht werd geschonken aan andere werkpunten zoals ‘samenwerking 

met belangenverenigingen inzake diversiteit’, ‘een divers werkbestand achter de schermen’, 

en ‘een kwalitatieve aanpak voor een evenwichtige beeldvorming’. Met dat laatste wordt 

bedoeld dat programmamakers worden opgeleid om oog te hebben voor een evenwichtige 

beeldvorming. Om dat te bewerkstelligen worden opleidingen en coachings georganiseerd, 

zoals een genderopleiding voor de medewerkers van VRT Sport en VRT Nieuws. Deze 

hebben als doel om mannen en vrouwen op een genderneutrale manier in beeld te brengen in 

het aanbod. Er worden ook jaarlijkse sensibiliseringsacties georganiseerd in overleg met 

belangenverenigingen en experten.  

Al deze acties moeten ervoor zorgen dat diversiteit hoog in het vaandel wordt gedragen door 

de mediamakers.77 Uit de voorgaande hoofdstukken is dan ook gebleken dat televisiemakers 

een belangrijke ideologische functie beoefenen in de samenleving. Zij kunnen de keuze 

maken om de traditionele sekse-gebonden rolpatronen te reproduceren, maar ze hebben ook 

																																																																				
74  N.N. Resultaten Diversiteitsmonitor VRT-televisie 2014. S.l., VRT, 2014. [Online] http://www.vrt.be/nieuws/2015/03/resultaten-
diversiteitsmonitor-vrt-televisie-2014, Geraadpleegd op 20/01/2016. 

75  N.N. De VRT en diversiteit. S.l., VRT, s.d.. [Online] http://www.vrt.be/wie-zijn-we/werkingsprincipes/diversiteit, Geraadpleegd op 
19/11/2015. 

76  N.N. Monitor diversiteit dataset. S.l., Steunpunt Media & Studiedienst VRT, 2012 [Online]  
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2014, Geraadpleegd op 20/01/2016. 



26	
	

de macht om deze te betwisten en in vraag te stellen. Daarom is een permanente vorming van 

programmamakers zeer belangrijk.  

2.3.2. DE CREATIE VAN EEN TOOL VOOR MEDIAMAKERS 
In september 2014 werd door VRT, naast de hierboven vermelde actieplannen en opleidingen, 

een instrument voor mediamakers opgesteld (zie bijlage 5). Dat gebeurde naar aanleiding van 

een workshop over gendergelijkheid die werd gehouden voor alle redacties van ‘de 

nieuwsdienst’. Dit instrument betreft een eenvoudige checklist met aandachtspunten die 

programmamakers best in acht houden, willen ze op een evenwichtige wijze aan 

beeldvorming doen. Allereerst vraagt de tool om aandachtig te zijn voor ongelijke 

verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moedigt het instrument de 

programmamakers aan om stereotypes te herkennen en te doorbreken. Het is bijvoorbeeld 

kortzichtig om enkel aan een topvrouw te vragen hoe zij haar job combineert met haar 

huishouden. Deze vraag kan ook perfect aan een man worden gesteld. Bovendien wordt 

aangeraden om vrouwen niet enkel in huiselijke sfeer te filmen, en mannen niet enkel in een 

professionele sfeer in beeld te brengen. Dit bevestigt namelijk de traditionele stereotiepe 

rolpatronen. Ook is het nodig om vrouwen aan te spreken als expert over alle mogelijke 

onderwerpen. Zij worden veel te weinig gevraagd als studiogast of als expert. Wanneer zij in 

beeld komen gebeurt dat veel vaker in een informele voxpop. Het is nodig om mediamakers 

hiervan attent te maken. Daarnaast zijn er minder vrouwelijke mediafiguren. Bepaalde 

mannen, zoals Peter Adriaansen of Carl Devos, zijn onbetwiste experten in hun vakdomein. 

De neiging bestaat om hen telkens opnieuw te vragen, omdat zij voortreffelijk presteren voor 

de camera. Het is echter de moeite waard om te investeren in het opsporen van potentiële 

vrouwelijke mediapersona’s. Tot slot wordt er gewezen op de dreiging van 

hyperseksualisering. Vrouwen mogen niet in beeld worden gebracht als lustobject. Bij 

vrouwelijke politici is het bijvoorbeeld ongepast om te focussen op hun lichamelijke 

kenmerken, zoals hun decolleté of hun benen. Dit wordt bij mannen immers ook niet 

gedaan.78 

De VRT heeft de boodschap dus goed begrepen. Genderstereotypering en 

ondervertegenwoordiging van vrouwen moeten absoluut worden vermeden. Op papier ziet 

alles er zeer goed uit. Hoe deze principes in realiteit worden uitgevoerd moet echter blijken 

uit empirisch onderzoek. Uit rondvraag bij VRT-medewerkers (expertinterviews met 
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eindredacteurs, zie bijlagen 1, 2 & 3) is namelijk gebleken dat dit instrument weinig wordt 

gebruikt, waardoor de impact verwaarloosbaar is. Belangrijker zou zijn dat de 

programmamakers expliciet worden gestuurd door de nieuwsdienst en door ‘Media’ – de 

bestellers van de VRT – om deze waarden door te voeren in realiteit. Voornamelijk de nieuwe 

duidingsprogramma’s De Afspraak en Van Gils en Gasten zijn hieraan onderhevig. De makers 

van Terzake zouden echter ook op dezelfde manier worden gebrieft. Volgens Geertje De 

Ceuleneer, medewerker van de cel diversiteit van de VRT, zijn deze recente vormen van 

communicatie minstens even invloedrijk als de tool. Dit thesisonderzoek poogt uit te wijzen 

hoe het sinds deze ontwikkelingen is gesteld met de evenwichtige genderrepresentatie van de 

drie vermelde duidingsprogramma’s van de Vlaamse publieke omroep, en waaraan eventuele 

verbeteringen nu precies liggen.  
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3. METHODOLOGISCH KADER 

3.1. ONDERZOEKSVRAGEN 
De hoofd-onderzoeksvraag “In hoeverre is er sprake van een evenwichtige 

genderrepresentatie in de vernieuwde duidingsprogramma’s van de VRT?” wordt op 

tweeledige wijze onderzocht. Allereerst worden er expertinterviews afgenomen met 

eindredacteurs van de drie onderzochte duidingsprogramma’s van de VRT: Terzake, Van Gils 

en Gasten en De Afspraak. De deelonderzoeksvraag die hiermee wordt beantwoord is: 

Houden mediamakers bewust rekening met de wijze waarop zij beide geslachten 

representeren? Het doel van deze interviews is dus om erachter te komen hoeveel belang de 

televisiemakers hechten aan het evenwichtig representeren van mannen en vrouwen in hun 

programma’s. Op deze manier is het mogelijk om te weten te komen of zij bewust omgaan 

met evenwichtige genderrepresentatie en welke middelen hiervoor worden gebruikt. Ze 

kunnen ook een licht werpen op welke instrumenten het beste effect hebben en of er eventueel 

nog ruimte bestaat voor verbetering. En indien dit het geval zou zijn; op welke wijze stellen 

zij voor om dit te doen? Om te achterhalen welke middelen het best kunnen worden ingezet 

om op een gepaste wijze aan beeldvorming te doen, is het nuttig om te spreken met de mensen 

die de programma’s maken. Expertinterviews zijn een uitstekende manier om te bestuderen 

wat leeft er achter de schermen. De productiezijde biedt namelijk een rijke bron aan 

informatie die niet mag worden genegeerd.  

Het tweede methodologische deel van deze studie betreft een kwalitatieve inhoudsanalyse van 

enkele at random gekozen afleveringen van de drie hierboven vermelde 

duidingsprogramma’s. Per programma wordt gedurende vijf maanden telkens één aflevering 

per maand geselecteerd. In totaal zullen er dus vijftien afleveringen worden geanalyseerd, en 

dat vanaf september 2015. Op dat moment werd er namelijk een diversiteitbriefing gehouden 

voor de mediamakers die werken aan deze programma’s. Daarbij werden de werknemers 

gemotiveerd  om op een evenwichtige manier aan genderrepresentatie te doen. Eerder kreeg 

VRT namelijk de kritiek dat haar duidingsprogramma’s te weinig vrouwelijke sprekers aan 

het woord lieten. De vernieuwde programma’s werden echter nog niet aan zulk een evaluatie 

onderworpen. Met deze inhoudsanalyse wordt gepoogd om hierin verandering te brengen. Bij 

deze analyse wordt eerst kort het aandeel vrouwen en mannen per aflevering genoteerd, om 

een kwantitatief overzicht te bieden. Het aantal mannen en vrouwen wordt genoteerd, evenals 

het aantal minuten dat zij aan het woord zijn. Op basis van een dergelijke steekproef kan 
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worden onderzocht of vrouwen gemiddeld even vaak aan bod komen als spreker in 

vergelijking met mannen. De volgende deelonderzoeksvraag wordt dus beantwoord: Wat is de 

kwantitatieve verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke sprekers in de programma’s in de 

vernieuwde duidingsprogramma’s van de VRT?  Voor het kwalitatieve onderdeel van het 

codeerinstrument werden elementen gehaald uit verschillende bronnen, om de derde 

deelvraag te beantwoorden: In welke context en in welke rollen worden mannen en vrouwen  

afgebeeld in de desbetreffende duidingsprogramma’s van de VRT? De eerste bron betrof een 

instrument van Zorra Denktank. Deze organisatie raadt mediamakers aan zelf stil te staan bij 

de manier waarop ze mannen en vrouwen in beeld brengen. Er wordt bijvoorbeeld aangeraden 

om voldoende diversiteit mogelijk te maken en om stereotypen te vermijden en aan 

roldoorbreking te doen. Verder contesteert Zorra ook het in beeld brengen van geweld op 

vrouwen, het bestendigen van schoonheidsmythes of het beeld van vrouwen als lustobject. 

Deze elementen werden geïntegreerd in het codeboek als aandachtspunten. De tweede bron 

voor het instrument is een checklist die door de nieuwsdienst wordt gebruikt om op een 

diverse en genderbewuste manier aan beeldvorming te doen. Het codeboek werd op basis 

hiervan aangevuld met de vragen waar, op welke manier en in welke rol of welk beroep 

worden mannen en vrouwen afgebeeld. Ook hier wegen stereotypes namelijk nog zwaar door, 

iets waar mediamakers zich niet steeds van bewust zijn. De derde inspiratiebron voor het 

onderzoeksinstrument is het onderzoek van Jacobs & Hooghe. Zij onderzochten reeds de 

genderdiversiteit op Vlaamse en Franstalige televisie. Uit hun onderzoeksmethode werd de 

wijze ontleend waarop de aanwezigheid van mannen en vrouwen in bepaalde televisiegenres, 

thema’s en frames werd bestudeerd.  Ook de leeftijd van de actoren is een punt van zorg dat 

werd overgenomen uit deze studie. De laatste voorbeeldstudie is een verslag van de 

Nederlandstalige Vrouwenraad. Zij brachten de kenmerken van seksisme in kaart. In de studie 

naar de VRT-programma’s zal ook worden gespeurd naar de aanwezigheid van seksistische 

kenmerken. Dit zowel in gesproken woord als in beeldtaal. Op basis van deze bronnen werd 

een codeerboek opgesteld waarmee de geselecteerde afleveringen zullen worden 

geanalyseerd.  
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3.2. ONDERZOEKSMETHODE 
Inhoudsanalyse is een zeer geschikte methode binnen mediagericht onderzoek, omdat ze de 

wereld van betekenissen centraal stelt die de menselijke wereld in feite voorstelt, en het 

mogelijk maakt deze te onderzoeken. Het materiaal wordt hierbij gelezen vanuit een gegeven 

vraagstelling, bepaald door het conceptuele model van de onderzoeker die een antwoord 

tracht te formuleren op een onderzoeksvraag. Dit vormt zowel een voor- als een nadeel van de 

methode. Er worden namelijk bepaalde aspecten van de inhoud uit het materiaal gelicht, die 

meer dan andere elementen zeer belangrijk worden geacht. Er kan worden gesteld dat dit 

feitelijk een bias inhoudt, maar tezelfdertijd vormt de inhoud van het materiaal op deze wijze 

een open kwaliteit die kan worden gepreciseerd door de onderzoeker. Bepaalde aspecten 

worden via het registratiesysteem van de onderzoeker manifest gemaakt. Er wordt onderzocht 

vanuit een geprononceerd standpunt, gelet op het aspect waarover men uitspraken wil doen, in 

dit geval de diversiteit in de huidige genderbeeldvorming van de Vlaamse publieke omroep.79 

Een dergelijke kwalitatieve inhoudsanalyse kan echter nooit als definitief worden beschouwd. 

Zeker vermits dit onderzoek werd uitgevoerd door één persoon en dus vanuit één 

interpretatiekader, is neutraliteit zeer relatief. Dit onderzoek is daarom verkennend en 

additionele informatie kan nog altijd leiden tot herinterpretatie. 80 

3.3. GEANALYSEERDE PROGRAMMA’S 
De drie geanalyseerde programma’s zijn allen duidingsprogramma’s van de VRT. Het eerste 

programma is Van Gils & gasten: een luchtige Talkshow die van maandag tot donderdag 

wordt uitgezonden op de televisiezender één om tien uur ’s avonds. Lieven Van Gils is de 

gastheer van dit programma dat bestaat sinds augustus 2015 en voert gesprekken over “alles 

wat er in Vlaanderen en in de wereld leeft”. Hier is ook plaats voor een streepje muziek.81 Het 

tweede programma is De Afspraak: een Canvasprogramma waarin presentator Bart Schols 

elke dag gasten ontvangt die relevant zijn voor het dagelijks nieuws. Op vrijdagen is Ivan De 

Vadder presentator. Hij blikt wekelijks terug op de Vlaamse en Belgische politiek. Het 

programma kwam eveneens voor het eerst in de ether in augustus 2015 en wordt dagelijks 

																																																																				
79	WESTER	 (F.)	&	 PLEIJTER	 (A.).	 Inhoudsanalyse	 als	 kwalitatief-interpreterende	werkwijze.	 In:	 	WESTER	 (F.)	 et	 al.	Onderzoekstypen	 in	 de	
communicatiewetenschap.	Alphen	aan	de	Rijn,	Kluwer,	2006,	pp.	575-600.	

80	WESTER	 (F.)	&	 PLEIJTER	 (A.).	 Inhoudsanalyse	 als	 kwalitatief-interpreterende	werkwijze.	 In:	 	WESTER	 (F.)	 et	 al.	Onderzoekstypen	 in	 de	
communicatiewetenschap.	Alphen	aan	de	Rijn,	Kluwer,	2006,	pp.	575-600.	

81	http://www.een.be/programmas/van-gils-gasten?gclid=COHBm6PxhswCFVEo0wod85ADcQ	
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uitgezonden om half negen ’s avonds. 82  Tot slot is er dan nog Terzake, een ernstig 

praatprogramma waarin ook dieper wordt ingegaan op de dagelijkse actualiteit. Het 

programma wordt elke dag uitgezonden rond acht uur ’s avonds op Canvas. De presentatrices 

zijn afwisselend Annelies Beck en Kathleen Cools.83 

4. ANALYSE 

4.1. RESULTATEN ONDERZOEKSVRAAG 1  
In dit luik wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord, namelijk: Wat is de kwantitatieve 

verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke sprekers in de vernieuwde 

duidingsprogramma’s van de VRT? Deze vraag werd op tweeledige wijze onderzocht. 

Allereerst werd een telling gehouden van het aantal vrouwelijke en mannelijke sprekers in de 

geanalyseerde afleveringen van de onderzochte duidingsprogramma’s. Onder ‘sprekers’ wordt 

verstaan, iedereen die aan het woord wordt gelaten. Daarbij horen dus zowel studiogasten als 

personen die aan bod komen in reportages. Vervolgens werden ook het aantal minuten geteld 

waarin mannen en vrouwen aan het woord zijn. Hierbij werd afgerond naar boven. Op deze 

manier werd getracht een kwantitatief overzicht te bieden van de verhoudingen tussen 

mannen en vrouwen. Het is echter wel nodig op te merken dat de eerder kleinschalige 

steekproef een belangrijke beperking is bij een kwantitatieve analyse. Voorzichtigheid is dus 

geboden bij de interpretatie ervan. Daarom worden ook telkens de reële getallen vermeld 

naast de percentages. In totaal kwamen 137 personen aan het woord gedurende 515,16 

minuten. Dit zijn de resultaten van de analyse van vijf afleveringen per geselecteerd 

programma: Terzake, Van Gils en Gasten en De Afspraak. In totaal gaat het dus om vijftien 

afleveringen. 

De eerste bevinding die aan het licht komt is dat de resultaten zeer sterk differentiëren tussen 

programma’s onderling. Hoewel drie duidingsprogramma’s werden onderzocht, doet het ene 

programma het beduidend beter dan het andere. Dit is te wijten aan de subgenres van de 

geanalyseerde programma’s. Van Gils en Gasten doet het het best met gemiddeld 38,4 procent 

vrouwelijke sprekers en 45 procent spreektijd voor vrouwen (zie figuur 1 tot en met 4). 

Daarmee is dit programma het enige dat voldoet aan het algemene streefdoel in de nieuwe 

beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse gemeenschap die zal gelden van 2016 tot 

en met 2020. De minimumdoelstelling hierin bedraagt 33 procent vrouwen in beeld, maar het 

																																																																				
82	http://www.canvas.be/tag/de-afspraak	
83	http://www.canvas.be/tag/terzake	
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streefdoel is opgetrokken tot 40 procent en dient behaald te worden tegen het einde van de 

overeenkomst. Uiteraard gaat dit over een algemeen cijfer, dat geldt als gemiddelde van de 

totale programmatie van VRT. Een cijfer dat de VRT tot nu toe overigens vlotjes haalt. 

De andere onderzochte programma’s zijn hiervan echter geen getuige. De Afspraak behaalt 

gemiddeld 32 procent vrouwelijke sprekers (zie figuur 1 en 2), wat in vergelijking met de 

doelstellingen uit de beheersovereenkomst nog een acceptabel resultaat is, maar voorziet 

slechts 20 procent spreektijd voor vrouwen (zie figuur 3 en 4). Deze gegevens maken 

duidelijk dat het nuttig is om niet enkel vrouwelijke sprekers te tellen, maar ook de minuten te 

tellen waarin zij aan het woord zijn. De eerstgenoemde gegevens kunnen namelijk zeer 

bedrieglijk zijn. In de geanalyseerde afleveringen van de Afspraak schommelt de spreektijd 

van vrouwen zeer sterk. Zo zijn er afleveringen waarin vrouwen maar in vijf of zeven procent 

van de tijd aan het woord zijn, maar ook afleveringen waarin deze cijfers hoger liggen. 

Algemeen genomen zijn deze resultaten over de hele lijn te laag.  

Kneusje van de klas is overduidelijk Terzake, met gemiddeld 16 procent vrouwelijke sprekers 

en 17,8 procent tijd waarin vrouwen aan het woord zijn (zie figuur 1 tot en met 4). Deze 

resultaten liggen aanzienlijk lager dan die van de collega-programma’s. Bij Terzake is het niet 

uitzonderlijk dat er geen enkele vrouwelijke spreker aan bod komt. Daarnaast werden 

tweemaal cijfers tussen de vijf en de tien procent vastgesteld. Dit betekent dat in drie van de 

vijf onderzochte afleveringen van Terzake vrouwen minder dan 10 procent van de tijd aan het 

woord waren. Een resultaat dat veel te laag ligt. 

Zeer verscheiden resultaten dus, maar de drie duidingsprogramma’s van de VRT hebben 

gemeen dat ze nog geen spiegel vormen van de samenleving zoals ze in werkelijkheid is 

samengesteld. De maatschappij bestaat in realiteit voor 51 procent uit vrouwen: een 

bescheiden meerderheid dus. Maar dat is absoluut niet te zien wanneer deze cijfers worden 

bekeken. In totaal is slechts 28,8 procent van de sprekers in de drie onderzochte programma’s 

vrouwelijk (zie figuur 5 en 6). Gemiddeld 26,6 procent van de tijd zijn het vrouwen die aan 

het woord zijn (zie figuur 7 en 8). Deze resultaten worden omhoog getrokken door het 

programma Van Gils en Gasten.  

CONCLUSIE ONDERZOEKSVRAAG 1 
Als antwoord op de onderzoeksvraag ‘Wat is de kwantitatieve verhouding tussen mannelijke 

en vrouwelijke sprekers in de programma’s in de vernieuwde duidingsprogramma’s van de 

VRT?’ kan worden geconcludeerd dat vrouwen worden ondervertegenwoordigd in de 
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onderzochte programma’s van de VRT. Een conclusie die zeer zwart-wit lijkt, maar in de 

volgende hoofdstukken worden de redenen achter deze resultaten onderzocht, en kan wat 

worden genuanceerd. Verder zijn er sterke verschillen tussen de programma’s onderling, die 

te wijten zijn aan de verschillen wat betreft de inhoudelijke focus van de programma’s. Van 

Gils en Gasten doet het het best, Terzake het minst en De Afspraak zit tussen beide in.  
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Figuur 1: aantal vrouwelijke en mannelijke sprekers per programma (in reële getallen) 

 

Figuur 2: aantal vrouwelijke en mannelijke sprekers per programma (procentueel) 

 

Figuur 3: Spreektijd mannen en vrouwen per programma (in reële getallen) 
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Figuur 4: Spreektijd mannen en vrouwen per programma (procentueel) 

 

Figuur 5: totaal aantal vrouwelijke en  mannelijke sprekers (reële getallen) 

 

Figuur 6: totaal aantal vrouwelijke en mannelijke sprekers (procentueel) 
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Figuur 7: Totale spreektijd mannen en vrouwen (reële getallen) 

 

Figuur 8: Totale spreektijd mannen en vrouwen (procentueel) 
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4.2. RESULTATEN ONDERZOEKSVRAAG 2 
Met behulp van een kwalitatieve inhoudsanalyse wordt in dit hoofdstuk getracht om de 

volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: “In welke context en in welke rollen worden 

mannen en vrouwen  afgebeeld in de desbetreffende duidingsprogramma’s van de VRT?” De 

context waarin vrouwen en mannen worden getoond in de drie geselecteerde 

duidingsprogramma’s van de VRT én de rollen waarin zij naar voren worden geschoven 

werden dus geanalyseerd. Om de conclusies uit dit hoofdstuk extra te staven, worden af en toe 

uitspraken gereciteerd van de eindredacteurs van de drie onderzochte duidingsprogramma’s. 

Onder de context wordt gerekend: het genre, het thema en het frame waarin een persoon aan 

het woord wordt gelaten, alsook het besproken onderwerp en de ‘sfeer’ waarin dit kan worden 

gepositioneerd; is het onderwerp te situeren in een publieke of eerder in een private sfeer? Tot 

slot werd aandacht besteed aan de vraag of vrouwelijke en mannelijke sprekers al dan niet 

worden vernoemd met naam en titel. Dit zou namelijk het aanzien van een spreker verhogen. 

Onder rollen kan worden verstaan: De positie waarin vrouwen en mannen aan het woord 

worden gelaten – krijgen zij de hoog gewaardeerde rol van beroepsdeskundigen, de wat 

minder gewaardeerde positie van ervaringsdeskundige of de weinig gewaardeerde functie van 

leek toegewezen? Welke beroepen oefenen de mannen en vrouwen die worden uitgenodigd 

uit? Spelen traditionele gendercliché’s hier een rol? Worden er meer manen dan vrouwen 

getoond die beroepen uitoefenen waaraan een hoog aanzien is gekoppeld, zoals bijvoorbeeld 

regeringsleiders en bedrijfsleiders? Daarnaast wordt ook de leeftijd van de uitgenodigde 

sprekers even geanalyseerd. Bestaat er ruimte voor de vrouw op leeftijd, of  zijn vrouwelijke 

gasten gemiddeld jonger dan mannen? En tot slot wordt ook hun taalgebruik, en de manier 

waarop gastsprekers in beeld worden gebracht – de beeldtaal – kort onderzocht:  zijn hierin 

vormen van genderstereotypes of seksisme te bespeuren? 

4.2.1. CONTEXT: 

4.2.1.1. TELEVISIEGENRE, THEMA’S EN FRAMES 
genre 

Vermits er drie duidingsprogramma’s – Terzake, De Afspraak en Van Gils en Gasten – 

werden geanalyseerd, is het genre natuurlijk steeds hetzelfde. Het hoofddoel van alle drie de 

programma’s is de kijker duiding of extra informatie te verschaffen over actuele thema’s. In 

de drie gevallen wordt de inhoud van de talkshows gedragen door gesprekken tussen de 

presentator of presentatrice en de uitgenodigde gasten, die elke aflevering verschillen. Wie 
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wordt uitgenodigd wordt voor een groot deel bepaald door maatschappelijke kwesties en 

recente gebeurtenissen. Is er net een aanslag geweest in Parijs, zullen bijvoorbeeld experts, 

getuigen en bevoegde ministers een plaats krijgen in het televisieprogramma.  

Toch is er een verschil wat betreft het programma-opzet van de drie televisieshows. De 

specifieke aard van de programma’s heeft namelijk een effect op de gasten die aan tafel 

worden uitgenodigd. Terwijl Terzake zeer sterk gericht is op beleidskwesties en politiek, 

wordt er in Van Gils en Gasten veel meer aandacht gespendeerd aan cultuur en breed-

maatschappelijke thema’s. De Afspraak bengelt er wat tussenin. Terzake gaat dus op zoek 

naar beleidsmakers en experten, terwijl in Van Gils en Gasten vaker plaatsjes rond te tafel zijn 

gereserveerd voor acteurs, regisseurs, auteurs, zangers, en dergelijken. Ook hier is De 

Afspraak een combinatie van de twee andere programma’s. De genres en subgenres van de 

onderzochte programma’s hebben onrechtstreekse gevolgen voor de evenwichtige 

representatie van mannen en vrouwen. Want hoewel de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 

in ons land in stijgende lijn gaat, zijn het nog steeds minder vaak vrouwen die hoge  posities 

innemen in de maatschappij. Er zijn bijvoorbeeld veel minder vrouwelijke dan mannelijke 

ministeres en veel meer mannelijke bedrijfsleiders. Dit maakt het natuurlijk moeilijker voor 

een programma als Terzake, gericht op beleid en politiek, dan voor bijvoorbeeld voor de 

redactie van Van Gils en Gasten, waar vaker artiesten worden uitgenodigd, om op een 

evenwichtige manier aan genderrepresentatie te doen. In maatschappelijke en ‘zachte’ 

thema’s blijkt namelijk meer ruimte voor vrouwen dan zogenaamd ‘hardere’ thema’s.  

“Terzake is politiek, beleidsgericht. Ookal zei ik net ‘er zijn meer vrouwelijke politici 
en beleidsmakers’, die zijn wel nog altijd in de minderheid. Ik denk dat dat de oorzaak 
is voor Terzake. Van Gils en Gasten zitten heel hard in de showbizz, in Vlaamse film 
en cultuur, en daar is die gelijkheid gewoon veel groter. De Afspraak is een mix van 
die twee: we willen maatschappelijke thema’s aanraken, maar ook bijvoorbeeld 
politiek” – Lina Nasser (eindredactrice De Afspraak) 84 

Thema’s 

De thema’s die aan bod kwamen, en de aanwezigheid van mannen en vrouwen bij het 

aankaarten van zulke thema’s, was dan ook een aandachtspunt in deze studie. Uit het 

kwantitatieve luik van dit onderzoek is al gebleken dat vrouwen over het algemeen 

ondervertegenwoordigd zijn in de drie onderzochte duidingsprogramma’s. Hoewel vrouwen 

eenenvijftig procent van de Vlaamse bevolking uitmaken, is in totaal nog geen dertig procent 

																																																																				
84 Zie interview met Lina Nasser – bijlagen pp. 77-102. 



39	
	

(zie figuur 6, bijlagen pp. 77-102) van de sprekers in de Afspraak, Terzake en Van Gils en 

Gasten in de vijftien onderzochte afleveringen vrouwelijk. Dit dient in het achterhoofd 

gehouden te worden bij het bespreken van de thema’s die in de programma’s werden 

behandeld. Mannelijke gasten hebben bij zowat alle behandelde thema’s de meerderheid. Dit 

was ook de verwachting. Uit de literatuurstudie die voorafging aan dit empirisch luik is al 

gebleken dat vrouwen meestal in alle thema’s zijn ondervertegenwoordigd, behalve in het 

geval van ‘zachtere’ en stereotiep vrouwelijke thema’s zoals lifestyle, cultuur, film en muziek. 

Het percentage mannelijke actoren ligt het hoogst in zogenaamde ‘harde’ thema’s, stereotiep 

mannelijk, zoals sport, wetenschap, oorlog en actie, actualiteit, criminaliteit en economie. 

Vergelijkbare resultaten gelden voor de drie onderzochte duidingsprogramma’s van de VRT, 

met als uitzondering dat vrouwen hier, zelfs bij ‘de zachtere’ thema’s, zelden in de 

meerderheid zijn.  

 Bij het thema ‘veiligheid’ – waar onderwerpen zoals bijvoorbeeld terrorisme of Europese 

grensbewaking door Frontex aan bod komen -  werden maar liefst dertien mannen aan het 

woord gelaten, ten opzichte van een ‘magere’ vier vrouwen. Economische onderwerpen 

worden dan weer vertegenwoordigd door negen mannelijke sprekers versus één vrouwelijke 

spreekster. Het verschil is opvallend. Mannen zijn – zoals verwacht – meestal in de 

meerderheid bij thema’s die eerder ‘hard’ genoemd kunnen worden. Andere voorbeelden zijn 

‘vluchtelingen en migratie’ (10 versus 2),  ‘buitenlandse politiek’ (8 versus 4), ‘klimaat en 

milieu’ (7 versus 2) en ‘criminaliteit’ (3 versus 0). De gendercliché’s waarover werd 

gesproken in de literatuurstudie die aan dit onderzoek voorafging, schemeren dus ook in deze 

programma’s door. Een ander treffend voorbeeld vormen de gesprekken over online media en 

computerwetenschappen: hier kregen zes mannen een plaatsje aan de tafels van Terzake, Van 

Gils en Gasten en De Afspraak, maar slechts één vrouw. Vrouwen, hoewel meestal in de 

minderheid, zien we vooral terug wanneer het gaat over onderwerpen die passen binnen 

actuele en culturele thema’s – hoewel mannen ook hier oververtegenwoordigd zijn met 

respectievelijk zes mannen versus vijf vrouwen en vijftien mannen versus vier vrouwen –,  in 

het thema ‘psychologie en geest’ (vier vrouwen versus nul mannen), het thema veiligheid 

(vier vrouwen versus dertien mannen) en het thema buitenlandse politiek (vier vrouwen 

versus acht mannen). Wat opvalt is dat vrouwen zelfs in deze top vijf wat betreft ‘vrouwelijke 

thema’s’ nog zeer vaak sterk zijn ondervertegenwoordigd ten opzichte van mannen. Enigszins 

onverwacht is dat vrouwen, als ze aan bod komen, een groot deel van de tijd aanwezig zijn in 

de reeds vernoemde ‘hardere’ thema’s zoals actualiteit, veiligheid en buitenlandse politiek. 
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Dit is achteraf bekeken niet enorm verwonderlijk, gezien de aard van de onderzochte 

programma’s. Voornamelijk in De Afspraak en in Terzake worden dergelijke thema’s zeer 

frequent besproken. De aanwezigheid van vrouwen in deze programma’s is wenselijk, willen 

de programmamakers een afspiegeling maken van de samenleving zoals ze is, maar vrouwen 

blijven over het algemeen nog steeds in de minderheid. Waar vrouwen dan wel een – kleine – 

meerderheid hebben, is bij de thema’s ‘onderwijs’ (één vrouw versus nul mannen), 

‘psychologie en geest’ (vier vrouwen versus nul mannen), ‘seksualiteit’ (één vrouw versus nul 

mannen) en ‘gender’ (één vrouw versus nul mannen) en ‘justitie’ (twee vrouwen versus nul 

mannen). Opvallend is dat dit wel overwegend zachte, misschien zelfs ‘typisch vrouwelijke’ 

onderwerpen zijn. Opnieuw kan de vraag worden gesteld of genderstereotypering hierbij 

meespeelt.  

“Je merkt wel inderdaad dat je met hardere thema’s eerder bij een man terecht 

komt. Wij werken met ‘softere’ onderwerpen. Ze zijn eigenlijk niet softer maar 

breder maatschappelijker. Wij behandelen onderwerpen die dichter bij de 

samenleving staan.” – Bjorn Bailleul-Slembrouck (Van Gils en Gasten) 85 

“Het is bijvoorbeeld heel moeilijk om een vrouwelijke econoom te vinden. Bij 

de ‘harde’ thema’s vinden we vaak enkel mannelijke experts. Dat is erg 

jammer.” – Jasmin Dielens (Terzake) 86 

Frames 

Om de verschillen tussen de drie onderzochte programma’s duidelijk te maken, werden ook 

de frames belicht waarin mannen en vrouwen in Terzake, De Afspraak en Van Gils en Gasten 

aan het woord worden gelaten. Met frames wordt bedoeld: een kader dat ruimer is dan een 

thema. Het is een soort raamwerk dat wordt gebruikt om de realiteit – en in dit geval vooral de 

gesprekspartners in de talkshows – in te delen in deeldomeinen. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen zes frames, namelijk: ruggengraat, fun, seksualiteit, trouble, criminaliteit en 

religie. Deze frames zijn ontleend uit een onderzoek van Jacobs en Hooghe. In hun onderzoek 

waren vrouwen overal ondervertegenwoordigd behalve in het frame ‘seksualiteit’. Daar 

vormden zij een kleine meerderheid. De resultaten van dit onderzoek wijzen precies hetzelfde 

uit. Rekening houdend met het feit dat vrouwen minder op televisie verschijnen dan mannen 

																																																																				
85 Interview met Bjorn Bailleul-Slembrouck, zie bijlagen pp. 77-102 
86 Interview met Jasmin Dielens, zie bijlagen pp. 77-102	
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is dit een zeer belangrijke vaststelling, die wijst op de hyperseksualisering van vrouwen in 

onze samenleving. De exacte resultaten in dit onderzoek zijn de volgende:  

Onder het frame ‘Ruggengraat’ kan worden verstaan: “een frame voor een persoon die zich in 

een zeer normale, alledaagse context bevindt, en refereert aan iemand die tot de ruggengraat 

van de samenleving behoort. Het gaat om mensen die regelmatig werken, met een vast 

inkomen, maar bijvoorbeeld ook studenten, gepensioneerden, etc. vallen hieronder.”. In een 

ruime interpretatie wordt dit frame begrepen als ‘het normale functioneren’ van de 

samenleving. In dit frame staat De Afspraak op de eerste plaats, met achtentwintig mannen en 

achttien vrouwen. Op de tweede plaats staat Terzake, met drieëndertig mannen en zes 

vrouwen. Deze hoge aantallen zijn vanzelfsprekend voor deze programma’s, gezien de aard 

van de inhoudelijke focus. Actualiteit, beleid en politiek zijn vooraanstaande thema’s. Van 

Gils en Gasten hinkt binnen dit frame nogal wat achterop met slechts drie mannen en vier 

vrouwen, maar slaagt er als enige programma in om binnen dit frame een (kleine)meerderheid 

aan vrouwen aan het woord te laten. Voornamelijk Terzake laat hier heel weinig vrouwen aan 

het woord in vergelijking met haar mannelijke sprekers.  

Het frame ‘fun’ betekent ‘Alles wat verwijst naar plezier, amusement, vertier, en dus puur in 

de vrijetijdssfeer zit.’ Het programma Van Gils en Gasten heeft hierin – zoals te verwachten – 

de bovenhand. Met elf mannen en vier vrouwen die een stoeltje innemen rond te tafel voor 

een gesprek binnen dit frame, is deze talkshow dominant. Ter vergelijking: De Afspraak doet 

het met vijf mannen en één vrouw, en Terzake slechts met twee mannen. De verklaring 

hiervoor is uiteraard te vinden bij het subgenre van de drie programma’s. Zoals eerder reeds 

werd aangehaald, is Van Gils en Gasten het programma waar het meeste ruimte is voor 

cultuur en breed maatschappelijke thema’s. Terzake daarentegen spitst zich meer toe op harde 

‘politiek politicienne’ en andere ‘hardere’ thema’s. De Afspraak kan worden beschouwd als 

de gulden middenweg tussen beide, en dat wijzen ook deze resultaten uit. Merk op dat 

vrouwen hier driemaal in de minderheid zijn. 

Onder het frame ‘seksualiteit’ wordt gerekend: “iedereen die in verband wordt gebracht met 

seksuele handelingen, zowel expliciet (erotische scènes) als impliciet (seksuele verwijzingen). 

Ook alles wat met prostitutie te maken heeft valt hieronder.” Dit is een frame dat amper aan 

bod is gekomen in de onderzochte afleveringen. Er kan dan ook worden gesteld dat het een 

topic is dat niet echt past binnen de hardere setting van Terzake en De Afspraak. Zij nodigen 

dan ook geen enkele spreker uit om hierover een gesprek te voeren. In Van Gils en Gasten, 
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waar al wat meer ruimte bestaat voor ‘zachte’ en eerder persoonlijke items, wordt één vrouw 

uitgenodigd om hierover te spreken. Wellicht wil het wel iets zeggen dat hiervoor een vrouw 

wordt gevraagd en geen man, maar dit ene resultaat is niet erg veelzeggend. Het zou namelijk 

kunnen gaan om toeval. Maar gezien dit resultaat in dezelfde lijn loopt als het eerder 

besproken onderzoek van Jacobs & Hooghe, is de kans groot dat het hier gaat om een trend. 

Uitgebreider onderzoek is daarom aangewezen. 

Het frame ‘trouble’ “is een verzamelnaam voor maatschappelijke problemen, en kan worden 

beschouwd als het omgekeerde van de categorie ‘ruggengraat’”. Ruim geïnterpreteerd omvat 

het zowat alles wat fout gaat in de samenleving. Van Gils en Gasten neemt hier de leiding met 

zes mannen en vier vrouwen. Terzake laat in dit frame niemand aan het woord en De Afspraak 

zit opnieuw in het midden met drie mannen en één vrouw. Opnieuw worden minder vrouwen 

dan mannen aan het woord gelaten.  

Het frame ‘criminaliteit’ omvat “iedereen die geassocieerd wordt met criminele activiteiten. 

Niet enkel daders van misdaden zullen dit frame toegekend krijgen, maar ook andere 

personen die in een criminele context worden getoond, zoals slachtoffers, advocaten, 

politieagenten, etc.” Hier zijn de rollen omgedraaid. Terzake staat aan kop met vijf mannen 

en drie vrouwen, gevolgd door De Afspraak met één man en nul vrouwen. Van Gils en Gasten 

plaatst binnen dit frame geen enkele gast aan haar tafel. Opnieuw zijn mannen in de 

meerderheid. 

En tot slot is er het frame ‘religie’, waarin iedereen wordt ondergebracht “die in verband 

wordt gebracht met religieuze handelingen, zoals religieuze leiders of gelovigen. Het dragen 

van religieuze symbolen is op zich niet voldoende, de verwijzing naar religie moet centraal 

staan.” Dit frame komt weinig aan bod in de geanalyseerde afleveringen. Enkel in Terzake 

wordt een gesprek gehouden met één man. Dat dit een man is hoeft niet te verwonderen, 

vermits de meeste geestelijken van hogere rang mannelijk zijn. Toch is ook dit resultaat 

verwaarloosbaar, vermits het zou kunnen gaan om toeval. 

Er kan worden geconcludeerd dat vrouwen nog zeer vaak in de minderheid zijn. Of er nu 

wordt geteld aan de hand van thema’s of frames; het verschil tussen het aantal mannelijke en 

vrouwelijke sprekers laat geen twijfel bestaan. Deze diverse manieren van tellen maken wel 

opnieuw duidelijk dat er verschillen bestaan tussen de programma’s onderling. Het ene thema 

komt al vaker aan bod in Terzake, en een bepaald frame is meer op zijn plaats in Van Gils en 
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Gasten. De enige constante is: mannelijke sprekers krijgen meer stoeltjes rond de tafel 

aangeboden dan vrouwelijke sprekers. 

4.2.1.2. ONDERWERPEN EN ‘SFEER’ 
Hoewel in deze inhoudsanalyse ook de specifieke onderwerpen werden genoteerd die in elke 

aflevering aan bod kwamen, zullen deze niet tot in detail worden gesproken (zie bijlagen). De 

onderwerpen zijn zo sterk uiteenlopend dat ervoor werd geopteerd om ze onder te brengen in 

thema’s en frames (zie hierboven). Deze categorieën bieden namelijk een beter overzicht dan 

de ruwe data. Wat wel een zeer interessant gegeven vormt, is de categorisering van 

vrouwelijke en mannelijke sprekers in de publieke en private sfeer. De hypothese die hier 

geldt is logischerwijs dat vrouwen vaker worden gevraagd om te spreken over thema’s die 

thuishoren in de private sfeer, terwijl het voornamelijk mannen zijn die hun zegje doen over 

thematieken in de publieke sfeer. Dit kan worden afgeleid uit de literatuurstudie die aan dit 

empirisch luik vooraf is gegaan. De traditionele – en enigszins voorbijgestreefde – 

geslachtspatronen worden namelijk tot op vandaag roestig volgehouden. Hoewel vrouwen de 

afgelopen decennia in groten getale toetraden tot de werksfeer, lijkt de kloof tussen 

mannelijke en vrouwelijke activiteiten op televisie daardoor nog even groot als vijfentwintig 

jaar geleden. Uit een studie van NPO uit 2008 is gebleken dat de activiteiten van mannen op 

primetime televisie vooral focussen op hun beroep. Wanneer vrouwen op televisie 

verschijnen, ligt de focus daarentegen vooral bij hun huishoudelijke taken en hun activiteiten 

in de privésfeer.87 De resultaten in deze studie zijn als volgt:   

In de geanalyseerde afleveringen van Van Gils en Gasten werden vierentwintig mannen rond 

de tafel uitgenodigd om te spreken over een onderwerp dat te categoriseren valt binnen de 

publieke sfeer. (Enkele voorbeelden voor dergelijke onderwerpen zijn ‘het Schengenverdrag’ 

of ‘het Vlaamse bosbeleid’.) Slechts twee mannen zijn onder te brengen binnen de private 

sfeer. (Denk hierbij aan thema’s als ‘de psychologische problemen van kinderen van 

gescheiden ouders’ of ‘Steineronderwijs’). Hier is dus heel duidelijk dat mediamakers 

mannelijkheid sterk linken aan publieke kwesties. Wat vrouwen daarentegen betreft, nemen 

tien vrouwen plaats rond de tafel om te spreken over onderwerpen binnen de publieke sfeer, 

en vier vrouwen spreken over een onderwerp binnen de private sfeer. Op het eerste zicht 

lijken deze resultaten weinig veelzeggend, maar omdat vrouwen over het algemeen 

ondervertegenwoordigd zijn, zegt dit lage cijfer meer dan initieel gedacht. Uiteindelijk wordt 

																																																																				
87 EMONS (P.) et al. “He Works Outside the Home; She Drinks Coffee and Does the Dishes” Gender Roles in Fiction Programs on Dutch 
Television, In: Journal of Broadcasting & Electronic Media. Jg. 54, nr. 1, p. 6. 
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ongeveer een derde van de aanwezige vrouwen namelijk uitgenodigd om te spreken over de 

private sfeer. 

In De Afspraak werden er achtendertig mannen geteld in de publieke sfeer, versus vijf 

mannen in de private sfeer. Daarnaast werden zeventien vrouwen uitgenodigd om te spreken 

over de publieke sfeer, versus vier vrouwen in de private sfeer. Verhoudingsgewijs is het 

verschil tussen mannen en vrouwen beduidend. 

In Terzake kwam er geen enkel onderwerp aan bod dat te categoriseren valt binnen de private 

sfeer. Dit is te wijten aan de eigenheid van het programma. Wel opvallend: binnen de 

‘publieke onderwerpen’ werden vijfendertig mannen uitgenodigd en slechts zeven vrouwen. 

Wellicht is dit te wijten aan het feit dat het in de maatschappij vaker mannen zijn die een 

hogere functie bekleden zoals die van CEO van een bedrijf of politicus op Vlaams of federaal 

niveau. Toch zou het kunnen dat er ook een bias aanwezig is aan de productiezijde. Nemen de 

mediamakers voldoende de tijd om op zoek te gaan naar vrouwen in hogere functies? 

Daarover later meer. 

Over het algemeen wordt met behulp van deze analyse dus duidelijk dat er in deze 

duidingsprogramma’s vaker publieke onderwerpen worden aangekaart. Dit is logisch, gezien 

het onderzochte genre. Wanneer er dan toch een item uit de private sfeer wordt aangekaart, 

worden verhoudingsgewijs vaker vrouwen uitgenodigd dan mannen. De traditionele 

rolpatronen schemeren hier dus nog steeds door.  

4.2.1.3. NAAM EN TITEL 
Volgens Zorra Denktank is het heel belangrijk om zo consequent mogelijk te zijn inzake de 

vermelding van naam en titel van actoren in televisie-uitzendingen. Een spreker die met naam 

en titel in de media wordt aangekondigd, komt namelijk belangrijker over dan iemand zonder 

naam of titel.88 Het is dus wenselijk om zowel vrouwen als mannen met naam én titel te 

vernoemen. Daarom werd in dit onderzoek ook even bekeken hoe de gasten in de drie 

onderzochte duidingsprogramma’s worden aangekondigd. De resultaten zijn te zien in bijlage, 

maar zijn zeer gespreid en daarom weinig relevant voor dit onderzoek.  

																																																																				
88 	N.N. Checklist Voor TV & Tijdschriftproducenten. S.l., Zorra Watch, 2005. [Online] 

http://www.zorra.gendersquare.org/Z-Doc/Checklists/checkTV.htm. Geraadpleegd op 

19/11/2015 
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4.2.2. ROLlEN 
Maar al te vaak worden zowel mannen als vrouwen op een genderstereotiepe manier 

gepresenteerd. Hun activiteiten, hun leeftijd en zelfs hun relatieve aanwezigheid, zo blijkt, 

zijn dikwijls onderhevig aan het klassieke rolpatroon. Daarom is het belangrijk om de rollen 

te onderzoeken waarin sprekers in deze duidingsprogramma’s worden gepresenteerd. Deze 

‘rollen’ worden hier ruim geïnterpreteerd. De volgende elementen werden hierbij onderzocht: 

Ten eerste de positie die een man of een vrouw krijgt toegewezen in een gesprek, namelijk die 

van ervaringsdeskundige, beroepsdeskundige of leek. Ten tweede de beroepen die vrouwen en 

mannen die worden uitgenodigd beoefenen. Vervolgens werd het aanzien van de actoren en 

de relatie met hun geslacht kort behandeld, net als de leeftijd van de sprekers die aan tafel 

worden uitgenodigd. Verder werden ook opvallendheden wat betreft het gendergebonden 

taalgebruik van de sprekers kort geanalyseerd, werd gespeurd naar elementen van seksisme en 

stereotypering of – daarentegen – elementen die wijzen op het vermijden van seksisme en 

stereotypes en werd de beeldtaal geanalyseerd: de manier waarop mannen en vrouwen in 

beeld worden gebracht. Ten slotte werd ook de wijze waarop de vrouw werd gepercipieerd 

even uitgelicht: wordt ze behandeld als ‘supervrouw’, als lustobject, is ze onderhevig aan 

schoonheidsmythes of wordt er een thema aangesneden waarbij geweld ten opzichte van 

vrouwen wordt bestreden?     

4.2.2.1. POSITIE, BEROEPEN EN AANZIEN  
Genderstereotypering is in eerste instantie zeer duidelijk op te merken wanneer de aard van de 

beroepen wordt bekeken die vrouwen en mannen op televisie uitoefenen, en het aanzien dat 

aan dit beroep verbonden is. Dat blijkt uit het Belgisch onderzoek van Jacobs & Hooghe. De 

hypothese is hier dat zowel mannen als vrouwen die in deze duidingsprogramma’s worden 

uitgenodigd een hogere functie bekleden, vermits hun functie gewichtig genoeg moeten zijn 

alvorens te worden uitgenodigd. Toch valt te verwachten dat dit vaker mannen zullen zijn, en 

dat mannen vaak de hoogste posities bekleden. Allereerst wordt gekeken naar de positie die 

wordt toegekend aan de vrouwelijke en de mannelijke sprekers in de geanalyseerde 

programma’s: wie is meestal beroepsdeskundige en wie is meestal leek? 

Positie  

In de geanalyseerde afleveringen van Van Gils en Gasten kwamen in totaal negentien 

mannelijke beroepsdeskundigen aan bod, en slechts zeven vrouwelijke. Wanneer dan de 

ervaringsdeskundigen worden bekeken, worden er twee mannen en vijf vrouwen geteld. Meer 

dan veertig procent van de vrouwen wordt hier dus in de positie van ervaringsdeskundige 
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geplaatst. Bijvoorbeeld een vrouw die de aanslagen in Parijs van dichtbij heeft meegemaakt of 

een vrouwelijke asielzoeker die de overzeese oversteek in een bootje heeft gemaakt om 

Europa te bereiken. Dit is een positie die minder aanzien verkrijgt dan die van 

beroepsdeskundige. Bovendien zijn er heel veel mannelijke beroepsdeskundigen, en in 

verhouding te weinig vrouwen. 

Hetzelfde resultaat wordt bekomen wanneer gekeken wordt naar De Afspraak: vierendertig 

mannelijke beroepsdeskundigen versus veertien vrouwen. Daarnaast drie mannelijke 

ervaringsdeskundigen en twee vrouwelijke. Hier wordt één mannelijke leek getoond, en drie 

vrouwelijke. Dit laatste gegeven wil ook wel wat zeggen: waarom worden voornamelijk 

vrouwen aangeduid als leek, die weinig kennis hebben over het besproken onderwerp.  

Wanneer naar de afleveringen van Terzake wordt gekeken, wordt dit gegeven wel wat 

genuanceerd. Daar komen er namelijk vier leken aan bod in de programma’s, en allen zijn ze 

mannelijk. Mannen blijven wel sterk in de meerderheid als het aankomt op 

beroepsdeskundigen: zij zijn met dertig, terwijl slechts zeven vrouwen worden uitgenodigd in 

deze positie. Ook zijn er vier mannelijke ervaringsdeskundigen, en maar één vrouwelijke.  

Wat vooral opvallend is aan deze resultaten, is dat er zo weinig vrouwelijke 

beroepsdeskundigen worden uitgenodigd. Dit geen weerspiegeling van de werkelijkheid, want 

het reële aantal vrouwelijke deskundigen in onze maatschappij ligt veel hoger. Door dit 

onevenwicht krijgt de kijker al snel het idee dat vrouwelijke deskundigen zeldzaam zijn.  

Een verklaring voor het lage aantal vrouwelijke deskundigen zou de tijdsdruk kunnen zijn 

waaronder mediamakers moeten werken. Het is vaak zo dat een mannelijke deskundige 

sneller is gevonden dan een vrouw. Dit omdat mannen in sommige disciplines nog altijd in de 

meerderheid zijn, maar zeker ook omdat redactrices en redacteurs genoodzaakt zijn om snel 

een spreker te vinden, en hierbij vaak oude bekenden uitnodigen.  

“Je test mensen, maar niet iedereen is geschikt. Zeker in een 

duidingprogramma, je tijd is beperkt, je moet op korte tijd tot de essentie 

komen van wat je kijker nog te weten zou willen komen. We[…] voelen dat de 

investering vaak groter is dan wat eruit voort komt. Je moet bovendien 
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herkenning opwekken bij de kijker. Herkenning is gelijk aan vertrouwen bij de 

kijker.” – Lina Nasser (Eindredactrice De Afspraak) 89 

Beroepen  

Wat de beroepen van de uitgenodigde vrouwen en mannen betreft, is er sprake van een grote 

variatie. Toch is duidelijk te merken dat het genre van de programma’s een sterke invloed 

heeft op de gasten. Heel vaak worden bekende gezichten van alle soorten uitgenodigd. In 

Terzake gaat het meestal over hoogstaande politici zoals ministers of staatssecretarissen, 

CEO’s van bedrijven, wetenschappers et cetera. In Van Gils en Gasten is er naast deze figuren 

dan weer meer ruimte voor acteurs, regisseurs, auteurs en ook voor ‘de gewone man of vrouw 

in de straat’, zolang deze maar een straf verhaal te vertellen heeft. De beroepen van zowel 

man als vrouw zijn dus zeer uiteenlopend, maar daarnaast zijn er enkele opvallendheden. 

Allereerst is het duidelijk dat enkele genderstereotypes bevestigd lijken te worden: zo komen 

vrouwen geen enkele keer voor als sportjournalist.  

“Geef mij de vrouwelijke Michel Wuyts en die heeft morgen een vast contract 

wat mij betreft. […] Maar dat is er nog niet, helaas. Dus misschien moet je in 

je thesis eens een warme oproep doen aan bepaalde vrouwen (om expert te 

worden in een mannelijk domein).” – Bjorn Bailleul-Slembrouck (Van Gils 

en Gasten) 90 

Ook worden zelden vrouwelijke wetenschappers aan het woord gelaten. Dit zijn meestal 

mannen. Dit geldt ook voor dokters en psychologen. Wanneer het dan weer gaat om mensen 

met psychologische problemen, worden heel vaak vrouwen aan het woord gelaten. 

Voorbeelden zijn Selah Sue, die reclame maakt voor de nieuwe campagne van Te Gek?! en 

daarbij openhartig spreekt over haar eigen psychologische uitdagingen. Ook Eva Daeleman 

werd uitgenodigd om te spreken over haar burn-out, en een jong meisje was openhartig over 

de vaak voorkomende psychologische problemen bij jongeren. Waarom krijgen we hierover 

geen man te horen? Ook kregen we nooit een spreker te zien die openhartig is over zijn rol als 

vader, maar werden wel mama’s aan het woord gelaten. De klassieke gendernormen spelen 

dus wel degelijk een sterke rol in de televisiewereld. 

																																																																				
89 Interview met Lina Nasser, zie bijlagen pp. 77-102. 
90 Interview met Bjorn bailleul-Slembrouck, zie bijlagen pp. 77-102.	
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“Wat jij nu als een nadeel noemt ‘het zijn vrouwelijke thema’s dus daar kies je 

een vrouw voor’; ik zou het fantastisch vinden als er voor een vrouwelijk thema 

zoals psychologie een vrouwelijke Peter Adrianssens bestaat, toch een groot 

expert maar een man. Ik zou een vrouw daarin nog veel meer geloven dan een 

Peter Adrianssens.” – Yves Ponette (Van Gils en Gasten) 91 

Aanzien 

Wie aan het woord komt, heeft over het algemeen hoog tot zeer hoog aanzien. Vaak worden 

wetenschappers, experten, artiesten of beleidsmakers uitgenodigd. De onderzochte 

programma’s zijn dan ook stuk voor stuk talkshows: de uitgenodigde persoon moet iets te 

vertellen hebben. Het is dus niet zo dat vrouwen systematisch in rollen met lager aanzien 

worden getoond. Er is in zekere zin sprake van een evenwicht. Voorbeelden van vrouwen in 

hoge functies die plaatsnamen aan tafel zijn Joke Schauvliege, Vlaams minister voor 

omgeving, natuur en landbouw, of Liesbeth Homans, Vlaams minister voor Binnenlands 

Bestuur, Bestuurszaken, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en 

Sociale Economie. Wat wel opnieuw opvalt is het overwicht van mannelijke sprekers. Zo 

komen mannen veel vaker aan bod en vaak is dit in de functie van beroepsdeskundige. 

Hierdoor ligt hun aanzien over het algemeen al wat hoger. Ook wanneer op zoek wordt 

gegaan naar een expert, wordt blijkbaar vaak beroep gedaan op een man. Maar het aandeel 

mannelijke sprekers is hoogstwaarschijnlijk ook een gevolg van het onevenwicht in de 

Vlaamse samenleving. Zo worden er bijvoorbeeld vaker mannelijke politici uitgenodigd 

omdat er simpelweg meer mannelijke politici zijn. Hier zit voor een groot deel de kern van het 

probleem. Toch is het onevenwicht wel opmerkelijk groot. Zeker wat betreft experten kan dit 

cijfer veel beter. Het vormt een uitdaging om op zoek te gaan naar vrouwelijke experten, maar 

tegelijkertijd zeker ook een noodzaak die wat extra tijdsbesteding waard is. In principe is de 

zoektocht naar vrouwen ook investering die zichzelf terugbetaalt. Dezelfde personen worden 

namelijk vaak opnieuw gevraagd, omdat de kijker thuis liefst een bekend gezicht te zien 

krijgt. Gevolg: wanneer af en toe wat meer wordt ingezet op het zoeken naar vrouwelijke 

deskundigen met hoog aanzien, kan deze kloof al redelijk worden gedicht. 

“De bedoeling is dat de man of vrouw van de dag in de studio of reportage van 

Terzake zit, beleidsmakers, experten. Vaak zijn dat mannen die op die posities 

zitten. Er zijn bijvoorbeeld nu eenmaal meer mannelijke partijvoorzitters dan 

																																																																				
91 Interview met Yves Ponette, zie bijlagen pp. 77-102 
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vrouwelijke. We zijn ons bewust dat er daardoor vaker mannen dan vrouwen te 

zien zijn in de uitzending, vandaar dat we actiever op zoek gaan naar 

vrouwelijke experts.” – Jasmin Dielens (Terzake) 92 

“De kijker blijft ook makkelijker hangen bij gezichten die al wat bekender zijn. 

[…] Je test mensen, maar niet iedereen is geschikt. Voor elke investering die 

we doen, is er altijd wel een die niet lukt omdat iemand niet tv-matig is. […] 

Dat heb je als tv-maker nodig. Zeker in een duidingprogramma, want je tijd is 

beperkt.” – Lina Nasser (De Afspraak) 93 

4.2.2.2. LEEFTIJD  
Uit een onderzoek van Steunpunt Media uit 2014 is gebleken dat vrouwen worden 

ondervertegenwoordigd op de Belgische televisieschermen, en dat leeftijd hierbij ook een 

bepalende factor vormt. Vooral bij het in beeld brengen van vrouwen blijkt dit een bepalende 

factor te zijn. Jongere vrouwen krijgen bijvoorbeeld meer zendtijd dan vrouwen op leeftijd, 

terwijl ouderdom bij mannen een veel minder grote rol speelt.94 Ook in deze analyse bleek dat 

het geval te zijn.  

In de categorie 65+ kwamen acht mannen voor, maar geen enkele vrouw. In de 

leeftijdscategorie 60-65 kwamen vijf personen voor, waaronder één vrouw die terloops aan 

bod kwam in een reportage. In de categorie 50-60 kwamen twee mannen aan het woord en 

één vrouw. Het ging hier om Angela Merckel, die tijdens een reportage werd getoond tijdens 

het geven van een toespraak. Tot nu toe komt dus geen enkele vrouwelijke studiogast aan bod 

boven de vijftig jaar. Bij de mannen is dit duidelijk wel het geval.  

Wat dan de jongere sprekers betreft: hier zijn zoals verwacht heel wat meer vrouwen terug te 

vinden. Vijftien van de eenendertig sprekers in de leeftijdscategorie -30 zijn vrouwelijk. Een 

veel evenwichtigere verdeling dus. Deze resultaten bevestigen de hypothese dat vrouwen 

vaker worden getoond op jongere leeftijd en zelden op latere leeftijd. Dat er toch veel 

vrouwen in deze categorie zijn ondergebracht is trouwens voor een groot deel de verdienste 

van het programma Van Gils en Gasten, waar meer ruimte is voor vrouwelijke acteurs, 

regisseurs, auteurs en dergelijke. 

																																																																				
92 Interview met Jasmin Dielens, zie bijlagen pp. 77-102. 
93 Interview met Lina Nasser, zie bijlagen pp. 77-102.	
94JACOBS (L.) & HOOGHE (M.). Roldiversiteit op de Vlaamse en Franstalige Televisie, Leuven, Steunpunt Media, 2014, pp. 79-80 
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De hypothese dat leeftijd een sterke bepalende factor vormt bij de aanwezigheid van mannen 

en vrouwen op het televisiescherm, wordt hier bevestigd. In de onderzochte 

duidingsprogramma’s worden beduidend meer mannen op latere leeftijd aan het woord 

gelaten. De vrouwen die in beeld komen, zijn verhoudingsgewijs jonger dan hun mannelijke 

collega’s. 

“Ik vermoed dat hier een generatieprobleem speelt? Dat vrouwen vroeger 

helemaal niet doorstootten. Er is nu bijvoorbeeld een generatie jongere 

vrouwelijke arabisten die naar Midden-Oosten trekt zoals Annabel Van den 

Berghe. Dat was er vroeger niet.” – Jasmin Dielens (Terzake)95 

4.2.2.3. GENDERGEBONDEN TAALGEBRUIK EN BEELDTAAL 
In de studie naar de VRT-programma’s werd ook gespeurd naar de aanwezigheid van 

seksistische kenmerken. Dit zowel in gesproken woord als in beeldtaal. Concreet houdt dit in 

dat opvallendheden wat betreft het gendergebonden taalgebruik van de sprekers werden 

genoteerd en dat de manier waarop mannen en vrouwen in beeld worden gebracht werd 

geanalyseerd. Beeldmateriaal en taalgebruik bevatten namelijk dikwijls een onbewuste 

‘genderlading’. Dat zijn ideeën over de posities van mannen en vrouwen in de samenleving en 

denkbeelden over een verschil in waardering van ‘het mannelijke’ en het ‘vrouwelijke’. 

Daardoor is er in de beeldvorming sprake van een genderkloof. Nog te vaak krijgen items die 

worden geassocieerd met ‘mannelijkheid’ een hogere status dan ‘vrouwelijke’ elementen. Er 

heeft zich een ‘genderhiërarchie’ gevormd, die zit ingebakken in de samenleving maar waar 

in feite zeer bewust mee moet worden omgegaan. 

Wat de beeldtaal betreft, werden geen verschillen opgemerkt tussen de wijze van in beeld 

brengen van mannen en vrouwen. Dit is wellicht te wijten aan het format van de 

geanalyseerde programma’s. Personen nemen een plaatsje rond de tafel en worden in principe 

aan elkaar gelijk gesteld. De camera’s filmen vanuit vaste standpunten en er wordt hier geen 

onderscheid gemaakt tussen een man en vrouw. Iedereen wordt soms in beeld gebracht via 

een ruime cadrage, wordt vervolgens eens in close-up genomen en af en toe ook in een midi-

cadrage. Het is niet zo dat er een sterkere focus ligt op uiterlijke kenmerken van vrouwen, en 

ook niet dat zij vaker vanuit vogel-perspectief in beeld gebracht worden – een perspectief 

waarbij de camera plaats neemt boven de persoon, waardoor de kijker bij wijze van spreken 

‘neerkijkt’ op de actor – en mannen vaker vanuit een kikvorsperspectief – een perspectief 

																																																																				
95 Interview met Jasmin Dielens, zie bijlagen pp. 77-102. 
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waarbij de camera onder de persoon wordt geplaatst, waardoor hij of zij ‘groots’ en ‘machtig’ 

overkomt – . Mannen en vrouwen zijn dus gelijk voor de wetten van de beeldtaal. De tijd dat 

iemand in beeld komt is afhankelijk van de hoeveelheid tijd waarin hij of zij aan het woord is. 

Vrouwen komen hierdoor dus automatisch minder in beeld omdat zij ook minder aan het 

woord zijn. Maar dit probleem is niet intrinsiek te wijten aan de beeldtaal.   

“Vrouwen en mannen worden op dezelfde wijze gepresenteerd, het is niet zo 

dat een vrouw op een andere manier zal geïnterviewd of in beeld gebracht 

worden.” – Jasmin Dielens (Terzake) 96 

Naast de beeldtaal werd ook het taalgebruik van sprekers en presentatoren onderzocht. Uit 

vooronderzoek is namelijk gebleken dat het seksisme in de taal vaak wordt onderschat. 

Volgens Leysen schemeren traditionele opvattingen over vrouwen en mannen en hun positie 

in de maatschappij nog vaak door in ons taalgebruik. De gangbare taal is dan ook zeer 

mannelijk ingesteld. Hoge functies krijgen mannelijke termen, beroepsnamen zijn vaak 

mannelijk en er is sprake van androcentrisme: het centraal stellen van het perspectief van de 

man. In de opeenvolging van de seksen wordt de man bijvoorbeeld automatisch eerst 

vernoemd. Bij sommige beroepen of opleidingen lijkt het bijna vanzelfsprekend dat ze door 

een man of een vrouw worden uitgevoerd. Tijdens deze analyse is gebleken dat de 

aanwezigheid van stereotypes en het gebruik van seksisme sterk afhankelijk is van de gasten 

die plaatsnemen rond de tafel. Seksisme komt enkel uit hun hoek, want de presentatoren zijn 

zeer neutraal en anti-seksistisch. Zo is er Lieven Van Gils, de presentator van Van Gils en 

Gasten, die in een aflevering aangeeft dat hij sterke voorstander is van gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen en hier openlijk voor uit komt. In een aflevering met hoofdzakelijk 

mannen en slechts één vrouw, zegt hij “Jij ook welkom Leen. Ik ben toch blij dat je erbij bent 

als je zo ziet welke lading testosteron we zo dadelijk aan tafel gaan krijgen.” Bovendien 

wisselt Van Gils af tussen het eerst vernoemen van de vrouw en het eerst vernoemen van de 

man. Zo kondigt hij soms eerst de vrouw aan, maar net zo vaak vernoemt hij eerst de man 

(bijvoorbeeld “Thomas Geerts en Marieke Janssens”). Hij vermijdt hiermee ‘androcentrisme’. 

Ook in zijn taalgebruik lijkt hij erop te letten niet systematisch eerst de man te vernoemen 

(bijvoorbeeld “mama en papa”).  Verder laat hij zich nooit uit op stereotyperende of 

seksistische wijze. Ook de andere presentatoren – Bart Schols, de presentator van De 

Afspraak en Annelies Beck en Kathleen Cools als presentatrices van Terzake – laten zich 

nooit betrappen op een dergelijke uitspraak. Kathleen Cools komt zo nu en dan zelfs actief op 
																																																																				
96 Interview met Jasmin Dielens, zie bijlagen pp. 77-102. 
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voor vrouwenrechten. Wanneer ze een gesprek heeft over de massa-aanrandingen in Keulen 

op oudejaarsnacht, reageert ze kordaat wanneer haar gesprekspartner, Dimitris Avamopoulos, 

de term ‘incident’ te beschrijven om het gebeuren te beschrijven: “Incident is a mild term to 

describe it. It's a mass violation.” In datzelfde gesprek komen ook vrouwenrechten actief ter 

sprake: “Onze waarden zijn overtreden door asielzoekers, waarden die wij heel belangrijk 

vinden, waaronder vrouwenrechten.” 

Als we daarentegen kijken naar enkele uitspraken van gasten die plaatsnamen rond de tafel in 

de onderzochte duidingsprogramma’s, komen er ietwat andere resultaten aan het licht.  Er 

werd voornamelijk gekeken naar opvallendheden wat betreft taalgebruik. Voorbeelden zijn de 

volgorde 'man'- 'vrouw' en 'hij'-'zij' of gebruik van gendercliché's. Opmerkelijk is dat de 

volgorde ‘man-‘vrouw’ bijna door alle gasten wordt aangehouden. Dit wijst op sterk 

ingebakken androcentrisme in ons taalgebruik. Daarnaast worden er ook heel wat straffe 

uitspraken gedaan ten opzichte van vrouwen, die het verouderde geslachtsrollenpatroon in 

stand houden. Zo wordt er in een aflevering van Van Gils en Gasten bijvoorbeeld aan actrice 

Tine Embrechts gevraagd hoe het gaat met haar pasgeboren baby’tje, en waarom ze haar 

zoontje niet mee aan tafel heeft genomen. Er kan sterk in twijfel worden getrokken of deze 

vraag ook aan haar man, comedian Guga Baul, zou worden gesteld indien hij het was die 

plaats nam rond de tafel. In een andere aflevering van Van Gils en Gasten laat Jan Mulder 

zich nogal denigrerend uit over vrouwen. Hij zegt “Ik wil over alles praten, behalve over 

vrouwen. Vrouwen, dat gek woord ook: ‘vrouw’.” Nog sterker zijn enkele uitspraken van 

Alex Agnew, eveneens in Van Gils en Gasten. Zijn vorm van humor is ronduit seksistisch. 

Over Mia Vandoornaart zegt hij bijvoorbeeld “Die stoffige oude bibliotheek die al geen penis 

meer heeft gezien sinds 1968.” Zijn eigen vriendin noemt hij ‘een oude doos’. Over zijn 

gesprekspartner aan tafel zegt hij “Mijn god wijf, wat is er mis met jou.” Omdat ze nog nooit 

naar comedy heeft gekeken. Zelf beweert hij dit allemaal niet als grap te bedoelen, maar zulke 

uitspraken hebben een sterke invloed op het man- vrouwbeeld van al zijn fans en alle kijkers 

van deze aflevering. Tv draagt dan ook, net als andere media, in grote mate bij aan de 

verspreiding van opvattingen over vrouwen en mannen. Televisiemakers én televisiegezichten 

dragen dus een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat de 

taal die ze gebruiken - zowel tekst als beeld – vaak niet neutraal is, en daarom negatieve 

gevolgen kan hebben.  Er kan dus worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van seksisme 

en stereotypes in de afleveringen van de onderzochte duidingsprogramma’s van de VRT te 

wijten is aan de inbreng van de sprekers. De presentatoren houden zich altijd zeer neutraal en 
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zullen zelden worden betrapt op dergelijke uitspraken. Dit ligt uiteraard ook aan het format 

van de programma’s: het zijn stuk voor stuk talkshows waarin gastsprekers centraal staan. 

Een groot deel is dus afhankelijk van hun inbreng, en deze inbreng is moeilijk te controleren. 

Wat dan weer wel te controleren valt is het taalgebruik van de presentatrice of presentator en 

de beeldtaal. En op dit vlak wordt zoveel mogelijk op een evenwichtige manier aan 

genderrepresentatie gedaan, zo blijkt. 

“Het was geen bewuste keuze om voor twee vrouwelijke presentatrices te 

kiezen, maar De presentatrices zijn zich zeker van deze problematieken 

bewust. Het zijn zelf vrouwen, dus ze weten waar de pijnpunten of 

gevoeligheden liggen.” – Jasmin Dielens (Terzake)97 

4.2.2.4. PERCEPTIE VAN MAN EN VROUW: SEKSISME EN STEREOTYPERING 
Stereotypering, seksisme en televisie gaan vaak hand in hand. Tot nu toe is gebleken dat 

televisie een medium is dat de traditionele stereotype rolpatronen graag bevestigt. 

Seksistische uitlatingen zijn hiervan vaak het gevolg. Maar zoals rolpatronen in onze 

maatschappij voortdurend doorbroken worden, zou dit ook mogelijk moeten zijn in de media. 

Er zijn nog maar weinig vanzelfsprekendheden: een kleuterjuf kan een meester zijn en ook 

een vader doet zijn baby de pamper om. Rolomkering is een fenomeen dat in de samenleving 

best kan, maar dat zijn intrede in de televisiesector nog maar moeilijk heeft gevonden. Dat 

blijkt althans uit vooronderzoek. Om deze hypothese te onderzoeken, werd gezocht naar 

seksistische kenmerken én – daarentegen – naar kenmerken van het actief vermijden van 

seksisme in de onderzochte duidingsprogramma’s van de VRT. Hiervoor werd een 

onderzoeksinstrument gebruikt van de Vrouwenraad, ‘Over Seksisme’. Volgens dit 

instrument zijn de kenmerken van seksisme: een hiërarchie tussen de seksen, androcentrisme, 

overalgemening of overspecifiëring, decontextualisering, normering van sekserollen, dubbele 

standaarden, aantasting van de autonomie op basis van geslacht en hyperseksualisering.98 

Hiërarchie tussen de seksen  

Er bestaat een hiërarchie tussen de seksen wanneer het ene geslacht (man of vrouw) het 

overwicht heeft in een interactie ten opzichte van het andere geslacht. Vaak is het de man die 

een sterke invloed heeft op de vrouw. Een voorbeeld dat wordt aangehaald is wanneer 

																																																																				
97 Interview met Jasmin Dielens, zie bijlagen pp. 77-102. 
98 N.N. Informatienota ‘seksisme’. S.l., Nederlandstalige Vrouwenraad, 2010, 9p. 
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mannen en vrouwen deelnemen aan een vergadering, de vrouw niet wordt gehoord of zelfs het 

zwijgen wordt opgelegd. Gelijkaardige situaties zijn tot uiting gekomen in de geanalyseerde 

afleveringen. Een voorbeeld is het gesprek tussen Heleen Debruyne en Alex Agnew. Zij moet 

enorm opboksen tegen Agnew in deze interactie. Hij zegt op een gegeven moment zelfs ‘Ge 

moogt spreken’, alsof hij bepaalt wanneer zij aan het woord mag zijn. Naar eigen zeggen is 

dit voor Agnew een vorm van humor. Desalniettemin zorgt dit ervoor dat er – wellicht 

onbewust – een hiërarchie ontstaat tussen man en vrouw.  

Androcentrisme 

Androcentrisme betekent dat de man centraal wordt gesteld. In de taal komt dit vaak tot uiting 

als een opeenvolging van de seksen waarbij de man voor de vrouw wordt vernoemd. In een 

eerder deel werd al duidelijk dat de presentatoren van de onderzochte duidingsprogramma’s 

erg hun best doen om afwisselend eerst vrouwen, en dan weer eerst mannen te vermelden. Bij 

de studiogasten is dit veel minder het geval. Een treffend voorbeeld is wanneer Hetty 

Helsmoortel, een vrouwelijke wetenschapper, spreekt over een type bacterie. Ze noemt de 

bacterie eerst ‘hem’, denkt dan even na en verbetert zich met ‘hem of haar’. Ze moet lachen 

en concludeert met ‘het’. Op deze manier wordt duidelijk dat seksisme onbewust zit 

ingebakken in onze taal. Een ander voorbeeld is wanneer Nick Hannes spreekt over 

‘fotografen’ zonder meer. Maar hoe zit het met ‘fotografes’? Kunnen enkel mannen dit beroep 

uitoefenen? Neen, maar toch wordt hier niet altijd bij stilgestaan.  

Over-veralgemening en overspecifiëring 

Met over-veralgemening wordt bedoeld dat bepaalde eigenschappen of fenomenen worden 

toegeschreven aan een volledig geslacht. Bijvoorbeeld de uitspraak ‘dat is typische 

vrouwelijk’ is erg veralgemenend. Zo werden er ook enkele uitspraken aangetroffen in de 

onderzochte afleveringen. Jan Jambon verwijst bijvoorbeeld naar terroristen als ‘kerels die 

zich over de hele wereld verspreiden’. Maar hoe zit het met vrouwelijke Jihadstrijders? Later 

beseft hij dat zijn uitspraak wat nuance mankeert en corrigeert hij zichzelf: “Paniek zaaien, 

dat is juist wat die kerels *korte pauze* en dames, er zijn ook dames bij, dat is juist wat zij 

willen.” Seksisme hoeft dus niet altijd nadelig te zijn voor vrouwen, al komt dit natuurlijk ook 

vaak voor. Jan Mulder scheert bijvoorbeeld alle vrouwen over dezelfde kam, wanneer hij 

openlijk toegeeft dat hij geen zin heeft om over vrouwen te praten: “Vrouwen. Dat woord 

alleen al”. Fernand Huts heeft het dan weer enkel over mannen wanneer hij zegt “Heren van 

de vakbond, algemene vakbondleiders: open uw mond”. 
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Met overspecifiëring wordt net het omgekeerde bedoeld. Een fenomeen of een eigenschap 

wordt toegeschreven aan een specifiek geslacht, terwijl het toepasbaar is op de beide 

geslachten. Bijvoorbeeld ‘moedertaal’ verwijst niet enkel naar de taal van de moeder maar 

ook naar de taal van de vader of van het kind. Hiervan werden geen concrete voorbeelden 

aangetroffen in deze analyse. 

Decontextualisering 

Zolang de sociale posities van vrouwen en mannen verschillend zijn is het nodig om te 

erkennen dat een bepaalde situatie andere gevolgen en betekenissen kan hebben voor de 

verschillende geslachten. Bijvoorbeeld werkloosheid, een huwelijk of een echtscheiding, … . 

Ook tussen mannen onderling en vrouwen onderling zijn bepaalde effecten verschillend. Er 

werden echter geen voorbeelden gevonden van gevallen waarin hierbij geen rekening werd 

gehouden.  

Normering van sekserollen 

Dit is een fenomeen waarbij de traditionele sekserollen als norm worden voorgehouden. Het 

gaat dus om hetzelfde proces als het handhaven van stereotype rolpatronen. Daar werd reeds 

naar gespeurd in een voorgaand deel. Mannen en vrouwen die niet voldoen aan de traditionele 

sekserollen worden vaak als afwijkend beschouwd. Van zo’n soort behandeling werd echter 

geen voorbeeld gevonden.  

Dubbele standaarden 

Er is sprake van dubbele standaarden wanneer identiek gedrag wordt beoordeeld aan de hand 

van verschillende criteria. Bijvoorbeeld wanneer een boze vrouw wordt bestempeld als een 

bitch en een boze man simpelweg assertief wordt genoemd. Een mooi voorbeeld hiervan is 

wanneer Heleen Debruyne zegt “ik wil ook bazig kunnen zijn”, naar aanleiding van een 

filmpje met de titel ‘don’t be so bitchy’.  

Aantasting van de autonomie op basis van geslacht 

Hiervan is sprake wanneer de zelfbeschikking van een persoon wordt verhinderd door zijn of 

haar geslacht. Bijvoorbeeld wanneer deeltijds werk van een vrouw wordt gezien als een 

bijverdienste in plaats van volwaardige arbeid. Hiervan werd echter geen voorbeeld 

aangetroffen bij de analyse. 
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Hyperseksualisering 

Hiervan is sprake wanneer een vrouw of een man te veel in een seksuele sfeer wordt 

besproken, ondanks haar of zijn andere capaciteiten. Een voorbeeld dat hiervan werd 

gevonden, is de uitspraak van Alex Agnew over Mia Vandaarnaart: “Die stoffige oude 

bibliotheek die al geen penis meer heeft gezien sinds 1968.” Later noemt hij haar ‘geile slet’. 

Een voorbeeld dat ietwat subtieler is, is een fragmentje uit Van Gils en Gasten. Er wordt een 

fragmentje getoond van  meerdere optredens van Clouseau in het sportpaleis. Bij 1 optreden 

staat Natalia te dansen. Lieven Van Gils stelt Koen Wauters de vraag: “Het is duidelijk, 

waarom doe je dit soort optredens? Voor de kont van Natalia”. Er wordt erg gefocust op 

uiterlijkheden van de vrouw, en dit wordt in een seksuele sfeer gehuld. Zeer zelden gebeurt dit 

met mannen. Bij vrouwen is het echter geen uitzondering.  

Perceptie: conclusie 

Ook uit deze resultaten is opnieuw gebleken dat seksisme of het bestrijden ervan sterk 

afhankelijk is van studiogasten. Dit zorgt ervoor dat het een factor is die niet volledig 

controleerbaar is door mediamakers. Dat neemt niet weg dat de aard van de gesprekken 

vooraf wat kan worden voorspeld door middel van doordachte casting. Wanneer Alex Agnew, 

van wie seksistische mopjes te verwachten zijn, plaats neemt rond de tafel is het aangewezen 

om iemand naast hem te plaatsen die tegenwicht kan bieden. Dat hebben de mediamakers van 

Van Gils en Gasten duidelijk begrepen. Heleen Debruyne, die actief tegen seksisme strijdt, 

werd namelijk ook uitgenodigd. Zo houden beiden elkaar wat in balans. 

Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat deze paar voorbeelden van seksisme vrij 

beperkt zijn. Wellicht is dit te wijten aan de aard van de onderzochte programma’s: 

praatprogramma’s met dergelijke ‘serieuze’ toon bieden niet de ideale voedingsbodem voor 

seksistische humor of voor het bestendigen van sterke stereotypes. Hetzelfde geldt voor het 

weerleggen van stereotypes. Mediamakers zijn niet erg bewust bezig met dergelijke 

genderrolpatronen. Wanneer opvallendheden – met betrekking tot stereotypering of het 

weerleggen ervan - zich toch voordoen, is dit meestal een kwestie van toeval en van inbreng 

van de studiogasten. Tenzij gendergelijkheid natuurlijk een bewust aangesneden thema is. 

Dan wordt hier meer bij stilgestaan. Wellicht is het niet overbodig dat redacteurs zich hier 

meer van bewust zijn. Er moet in acht genomen worden dat dé vrouw niet bestaat, net als dé 

man niet bestaat. Een ruime diversiteit aan man- en vrouwbeelden in de media is de enige 

manier waarop de media een spiegel van de maatschappij kan zijn. 
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Ik denk dat het wel belangrijk is dat de voeling met de maatschappij blijft, 

omdat de programmamakers een representatie maken van wat leeft in de 

samenleving. […] Ik denk dat het dus ook belangrijk is dat het bedrijf van 

bovenaf iedereen mee krijgt om genderdiversiteit te stimuleren, maar ook dat 

de dialoog met de maatschappij blijft bestaan […]. Dat zijn dan universiteiten, 

minderhedenorganisaties, verenigingen in de culturele sector…  

- Lina Nasser (De Afspraak) 99 

4.3. RESULTATEN ONDERZOEKSVRAAG 3 
Om een antwoord te kunnen geven op de laatste onderzoeksvraag, ‘Houden mediamakers 

bewust rekening met de wijze waarop zij beide geslachten representeren?’ werden 

expertinterviews afgenomen met eindredacteurs van de drie onderzochte 

duidingsprogramma’s van de VRT: Terzake, Van Gils en Gasten en De Afspraak. 

Fragmentjes van deze interviews werden al gebruikt om conclusies uit het vorige deel te 

staven. Het doel van deze interviews is om erachter te komen hoeveel belang de 

televisiemakers hechten aan het evenwichtig representeren van mannen en vrouwen in hun 

programma’s. Op deze manier is het mogelijk om te weten te komen of zij bewust omgaan 

met evenwichtige genderrepresentatie en welke middelen hiervoor worden gebruikt. De 

interviews kunnen ook een licht werpen op welke instrumenten het beste effect hebben en of 

er eventueel nog ruimte bestaat voor verbetering. En indien dit het geval zou zijn; op welke 

wijze stellen zij voor om dit te doen? Om te achterhalen welke middelen het best kunnen 

worden ingezet om op een gepaste wijze aan beeldvorming te doen, is het nuttig om te 

spreken met de mensen die de programma’s maken. Expertinterviews zijn een uitstekende 

manier om te bestuderen wat leeft er achter de schermen. De productiezijde biedt namelijk 

een rijke bron aan informatie die niet mag worden genegeerd. Daarom werden er drie 

interviews afgenomen, één per geanalyseerd programma. Het eerste interview werd gehouden 

met Lina Nasser, eindredactrice van De Afspraak. Vervolgens werden Yves Ponette en Bjorn 

Ballieul-Slembrouck, de twee eindredacteurs van Van Gils en Gasten samen geïnterviewd, en 

Terzake wordt vertegenwoordigd door eindredactrice Jasmin Dielens. De volledige interviews 

zijn te vinden als bijlage bij dit thesisonderzoek. De meest opvallende antwoorden worden in 

dit deel vergeleken. 

 

																																																																				
99 Interview met Lina Nasser, zie bijlagen pp. 77-102. 
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4.3.1. EVENWICHTIGE GENDERREPRESENTATIE EN BEWUSTZIJN 
 

LV: Houdt u als eindredacteur veel rekening met de wijze waarop de beide geslachten in 

uw programma worden gerepresenteerd? 

LN (De Afspraak): Ja, wij proberen echt ervoor te zorgen dat er in elke uitzending zeker een 

vrouw aanwezig is, maar wij kijken qua diversiteit niet enkel naar het geslacht van onze 

gasten, maar ook naar hun profiel. We proberen ervoor te zorgen dat we niet alleen gasten 

uitnodigen uit de blanke middenklasse, allemaal rond de vijftig plus. We gaan ook kijken naar 

andere profielen: jongere profielen, ook met achtergrond uit het buitenland, ook nieuwe 

belgen. En ook niet enkel onderzoekers, maar ook ervaringsdeskundigen. Dat is ook wel 

belangrijk in de mix. Idealiter hebben we altijd een bekend gezicht in onze studio, een vrouw 

en een nieuw gezicht. Het bekend gezicht mag een vrouw zijn en het nieuw gezicht 

bijvoorbeeld iemand uit het buitenland. Dat zijn zo de parameters die over de drie gasten 

gespreid kunnen worden. 

YP (Van Gils): Echt bewust met gender omgaan zoals studies dat doen, neen. Wat we wel 

vinden: een uitzending zonder vrouw is een mislukte uitzending. De samenleving bestaat voor 

de helft uit mannen en de helft uit vrouwen, dus we willen manenn en vrouwen in onze 

utizending en we vinden dat we een veel beter gesprek hebben als we mannen en vrouwen in 

de uitzending hebben dan een uitzending met alleen mannen. 

BB (Van Gils): dat is een echt buikgevoel. Je kunt dit niet zo goed uitleggen, maar je voelt dat 

gewoon: je maakt een beter programma als je een goede mix maakt van mannen en vrouwen 

omdat dat gewoon de samenleving is. Ik vind het persoonlijk not done om een uitzending te 

maken met alleen mannen.  

JD (Terzake): Vrouwen en mannen worden op dezelfde wijze gepresenteerd, het is niet zo dat 

een vrouw op een andere manier zal geïnterviewd of in beeld gebracht worden. In Terzake 

nodigen we iemand uit omwille van zijn of haar expertise. De bedoeling is dat de man of 

vrouw van de dag in de studio of reportage van Terzake zit, beleidsmakers, experten. Vaak 

zijn dat mannen die op die posities zitten. Er zijn bijvoorbeeld nu eenmaal meer mannelijke 

partijvoorzitters dan vrouwelijke. We zijn ons bewust dat er daardoor vaker mannen dan 

vrouwen te zien zijn in de uitzending, vandaar dat we actiever op zoek gaan naar vrouwelijke 

experts. 
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LV: denkt u dat de redacteurs en producenten ook veel rekening houden met deze 

genderdiversiteit? 

LN (De Afspraak): zeker, zij hebben ook deze briefing en deze cijfers gekregen, zij weten dat 

wij daar bewust op inzetten. We werken vaak met 1 of 2 onderwerpen die al gepland zijn en 

dan nog 1 of 2 die erbij komen, en als daar geen vrouw op het bord staat moeten de redacteurs 

op zoek gaan naar een vrouw. En als er uiteindelijk geen vrouw rond de tafel zit, wordt er heel 

hard vergaderd en gediscussieerd over de vraag of dit verantwoord is, of de tafel divers 

genoeg is om het zonder een vrouw te doen ja of nee. Maar de redacteurs kijken daar ook heel 

erg naar, ja. 

YP (Van Gils): ik denk dat, voor een deel, de verklaring waarom wij onszelf goed vinden op 

dat vlak (het plaatsen van mannen en vrouwen in de uitzending) dat dat ook te maken heeft 

met de heel eigenaardige samenstelling van onze redactie. De top van de cliché: bjorn, ik en 

Lieven zijn mannen. Maar in de redactie is 6 op 8 vrouwelijk. De redacteurs zijn de eersten 

om te zeggen: je moet geen vrouw plaatsen omwille van haar geslacht, maar wel omdat ze 

echt capabel is en omdat ze de juiste persoon is om in de uitzending te worden gezet. Op de 

een of andere manier werkt dat perfect en krijgen we op die manier meer vrouwen die geen 

excuus zijn, maar die oprecht gewenst zijn in de uitzending. Ook wij brainstormen vaak met 

behulp van ons bord. Als we zien dat we maar 1 a 2 vrouwen op het bord hebben staan, zijn 

we als programmamakers gewoon bezig met ‘oei, dit is niet het programma dat we willen 

maken, komaan zoek eens naar vrouwen.’ 

BB (Van Gils): Als we elke morgen op een vergadering zou zitten ‘we hebben vrouwen 

nodig’, dan ga je er te bewust naar op zoek en dan ga je de fout maken dat je een vrouw 

uitnodigt omdat het een vrouw is. We nodigen mensen uit die iets te vertellen hebben. Het 

geslacht maakt dan niet uit.  

We doen 4 onderwerpen per uitzending en nodigen ongeveer 8 gasten uit. Soms kan het zijn 

dat dat 7 mannen zijn en 1 vrouw, maar dan proberen we die vrouw aan het begin van de 

uitzending aan tafel te zetten zodat ze de hele uitzending kan blijven zitten. We zorgen er 

altijd voor dat aan onze 4 tafels telkens minstens 1 vrouw aanwezig is.  

JD (Terzake): Iedereen is zich bewust van het feit dat we meer vrouwen in studio en in 

reportages willen en zoekt daar ook naar. Vaak vragen we ons af: we zoeken iemand met dat 

profiel, bv een econoom, kennen we een vrouw? Maar er zijn natuurlijk veel andere 
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elementen om rekening mee te houden. Het belangrijkste blijft dat er iemand met kennis van 

zaken in studio of in een reportage zit. Een studiogast heeft ook nog andere kwaliteiten nodig: 

vlot kunnen praten, duidelijke uitleg kunnen geven onder de specifieke omstandigheden: 

camera’s en spots op je gericht. Als er bv 2 experts gevonden zijn, waarvan de mannelijke 

toch beter is, kiezen we wel voor de mannelijke. In zo’n geval speelt gender geen rol. 

4.3.1.1. CONCLUSIE:  
Uit de antwoorden van de experts komt duidelijk naar voren dat het algemeen als belangrijk 

wordt beschouwd dat er vrouwen aanwezig zijn in de uitzending. De eindredacteurs 

beschikken over een bewustzijn van het feit dat het nodig is om te zoeken naar vrouwen. Toch 

lijkt dit voor niemand het allerbelangrijkste criterium te zijn om een gast in de studio uit te 

nodigen. Ze moeten vooral iets interessants te vertellen hebben, en daarbij speelt de actualiteit 

een grote rol. Het geslacht mag niet primeren op de inhoud van een gesprek en de capaciteiten 

van de uitgenodigde spreker. Vooral voor Terzake is het daardoor moeilijk om vrouwelijke 

studiogasten uit te nodigen, vermits zij vaak beleidsmakers uitnodigen in de studio en hoge 

zeteltjes in de politiek nog merendeels worden bekleed door mannen. Ze proberen dit te 

compenseren door vaker vrouwelijke experts uit te nodigen, maar zelfs daar is het moeilijk 

om een geschikte vrouw te vinden. Wat sommige thema’s betreft, bijvoorbeeld economie, zijn 

er amper vrouwelijke experts te vinden geven zij aan. Dit probleem is minder groot bij De 

Afspraak en zeker bij Van Gils en Gasten, omwille van het verschil in thema’s die worden 

aangesneden. Dat blijkt ook uit de volgende vragen.  

4.3.2. ACHTERLIGGENDE PROBLEMATIEKEN EN ONDERLINGE VERSCHILLEN 
LV: Ik merkte een verschil op tussen de drie programma’s op vlak van evenwichtige 

representatie van vrouwen op vlak van aantallen. Van Gils en Gasten doet het het best, 

Terzake het minst en De Afspraak bengelt er wat tussenin. Waaraan ligt dit? 

LN (De Afspraak): ik denk aan de focus van de programma’s.  Terzake is politiek, 

beleidsgericht. Ookal zei ik net ‘er zijn meer vrouwelijke politici en beleidsmakers’, die zijn 

wel nog altijd in de minderheid. Ik denk dat dat de oorzaak is voor Terzake. Van Gils en 

Gasten zitten heel hard in de showbizz, in Vlaamse film en cultuur, en daar is die gelijkheid 

gewoon veel groter. Er zijn veel meer vrouwelijke acteurs en regisseurs. In die zin is het voor 

hen ‘gemakkelijker’, tussen aanhalingstekens, om op zoek te gaan naar vrouwen en ervoor te 

zorgen dat die gendergelijkheid in evenwicht is. 
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De Afspraak is een mix van die twee: we wille maatschappelijke thema’s aanraken, maar ook 

bijvoorbeeld politiek: wat we evident vinden en wat we kunnen doen. Wij zitten dus heel erg 

met een mix van gasten en ik denk dat dat een beetje de oorzaak is. 

BB (Van Gils): Wij werken met ‘softere’ onderwerpen. Ze zijn eigenlijk niet softer maar 

breder maatschappelijker. Je moet daar niet flauw over doen, de toppolitiek: dat zijn nog altijd 

voornamelijk mannen. Dan zit je dus natuurlijk met een ander soort programma. Niettemin 

denk ik dat dat op te lossen valt door er bewuster mee om te gaan dan dat wij er mee omgaan. 

Ik ben ook aan het terugdenken naar ons vorig programma, Reyers Laat, toch een iets harder 

programma. Daar was die man-vrouw verhouding ook geen issue, maar je merkt wel 

inderdaad dat je met hardere thema’s eerder bij een man terecht komt. Wij behandelen 

onderwerpen die dichter bij de samenleving staan. 

JD (Terzake): De Afspraak bijvoorbeeld gaat veel breder in profiel van studiogasten, daar zijn 

er meer opiniemakers. Er zijn veel meer vrouwen die aan dat profiel voldoen. Wij worden 

meer geconfronteerd met de het feit dat er nog steeds meer mannen op hogere beleidsfuncties 

zitten. De bedoeling is dat de man of vrouw van de dag in de studio of reportage van Terzake 

zit, beleidsmakers, experten. Vaak zijn dat mannen die op die posities zitten. Er zijn 

bijvoorbeeld nu eenmaal meer mannelijke partijvoorzitters dan vrouwelijke. We zijn ons 

bewust dat er daardoor vaker mannen dan vrouwen te zien zijn in de uitzending, vandaar dat 

we actiever op zoek gaan naar vrouwelijke experts. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk om een 

vrouwelijke econoom te vinden. Bij de ‘harde’ thema’s vinden we vaak enkel mannelijke 

experts. Dat is erg jammer. Dit zal wellicht wel verbeteren, maar dat is een heel traag proces. 

4.3.2.1. CONCLUSIE: 
Het is opvallend dat de vier geïnterviewde eindredacteurs zonder het van elkaar te weten heel 

sterk op dezelfde lijn zitten. Ze geven allen aan dat de verschillende focus van de 

programma’s ervoor zorgt dat er meer of minder vrouwen in de afleveringen aan bod komen. 

Van Gils en Gasten heeft met een hoog showbizzgehalte en veel breed maatschappelijke 

thema’s blijkbaar de makkelijkste opgave, en dat blijkt ook uit de resultaten. Terzake, dat 

sterk gericht is op beleid en politiek, doet het het minst goed maar dit valt te verklaren door 

een bias in de maatschappij. Het is nu eenmaal zo dat er minder vrouwelijke toppolitici 

bestaan in Vlaanderen. Toch is dit probleem niet onoverkomelijk, volgens Bjorn Bailleul-

Slembrouck, eindredacteur van Van Gils en Gasten. Er moet ‘gewoon’ zorgvuldiger mee 

worden omgegaan. Is er daar misschien nog verbetering mogelijk?  
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4.3.3. MIDDELEN 
 

LV: welke middelen worden er gebruikt om genderdiversiteit te bekomen? 

LN (De Afspraak): we hebben twee systemen waar we mee werken. De uitzendredactie die de 

uitzending maakt, en de langetermijnredactie die de onderwerpen voorbereidt. Zij gaan ook 

bewust op zoek naar nieuwe gezichten, interessante figuren, mannen of vrouwen, 

onderzoekers, … die ook in De Afspraak hun plek hebben. 

De expertendatabank is ook zeker iets dat we gebruiken, maar vaak kun je iemand opbellen en 

tot de conclusie komen dat een persoon inhoudelijk heel goed is, maar dat je hem of haar niet 

mee aan tafel ziet zitten. Dat is een oefening die je elke keer opnieuw moet maken. Je kunt 

dus een databank met experten maken, maar als dit namen zijn die uit de lucht zijn gegrepen 

is het moeilijk om die snel aan tafel te plaatsen. 

BB (Van Gils):Wij hebben een beperkt aantal vaste gasten, maar voor de rest zit het grootste 

deel van zo’n databank in ons hoofd. Je hebt een onderwerp of een gast, en in de meeste 

gevallen weet je dan ‘dit is een goede, dit een minder goede’. Je hebt natuurlijk een heel stuk 

mensen die plots hun kop opsteken en opvallen in de actualiteit en waar je iets mee kunt doen.  

YP (Van Gils): Dat is een groot verschil tussen ons programma en bijvoorbeeld het journaal. 

In het journaal moet iemand maar een quote van enkele seconden leveren. Je kunt je dan 

permitteren om iemand te vragen die je nog nooit hebt geïnterviewd. Wij hebben daarentegen 

mensen nodig die hun sporen al verdiend, en waarvan we weten dat ze in de stresssituatie die 

een televisiestudio eigenlijk toch is, dat ze overeind blijven. meestal zijn dat mensen die al 

bekend zijn of waarvan we weten dat ze gewend zijn om te spreken. Soms hebben we ook 

mensen die nog nooit aan het woord zijn geweest, en dan vertrouwen we op de ervaring van 

de redacteurs om aan de hand van een telefoongesprek te ontdekken of een persoon staande 

zal blijven in een televisiestudio. 

JD (Terzake): Wij gebruiken de VRT-gids, de expertendatabank en het persoonlijke netwerk 

van redactie. Vaak moeten we ook gewoon de telefoon vastpakken en beginnen rondbellen. 

We worden dan doorverwezen worden naar de juiste man of vrouw op de juiste plek. 

4.3.3.1. CONCLUSIE: 
Qua werkwijze zitten De Afspraak en Terzake het meest op dezelfde lijn. Beide redacties 

maken gebruik van de expertendatabank en van het persoonlijke netwerk van de redacteurs. 
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Daarnaast blijkt het voor deze twee programma’s ook heel belangrijk om rond te bellen om zo 

bij de juiste persoon terecht te komen. Zij wisselen onderling ook contacten uit omdat ze naar 

eigen zeggen vaak in dezelfde vijvers vissen. De werkwijze bij Van Gils en Gasten lijkt veel 

minder gestructureerd. Er zijn enkele vaste gasten en daarnaast noemt de eindredacteur al zijn 

medewerkers ‘wandelende databanken’. Er bestaan geen lijsten met contactpersonen, die 

lijstjes zitten in hun hoofd. Het lijkt voor dit programma veel makkelijker om gasten te 

vinden. Een gelijkenis die geldt voor de drie programma’s is het feit dat studiogasten ‘hun 

sporen moeten verdienen’. Voor duidingsprogramma’s is het belangrijk dat de gasten goede 

sprekers zijn, en liefst al wat gekend zijn bij de kijker. Het is dus essentieel om studiogasten 

zorgvuldig te selecteren. Jasmin Dielens, eindredactrice van Terzake geeft ook aan dat als het 

gaat tussen een vrouw en man die beter spreekt, geslacht daarbij geen bepalende factor is. De 

betere spreker zal worden uitgenodigd. 

LV: en wordt er veel rekening gehouden met de cijfers uit de beheersovereenkomst 

waaraan de VRT is verbonden? Veertig procent vrouwen is het algemeen streefcijfer en 

het minimum is 33 procent. 

LN (De Afspraak): ja, wij krijgen regelmatig een briefing van deontologie, dat is Diane 

Waumans, die ons laat weten hoe we het doen qua cijfers. Begin januari hebben we de laatste 

briefing gehad. Daar hoorden we dat we rond de 23% zaten qua gendergelijkheid.  Dat is niet 

slecht voor een beginnend programma, maar dat kan beter. Nu zijn ze opnieuw vanaf januari 

aan het bijhouden en aan het turven, en daar hopen we toch naar de 30% te gaan.  

YP (Van Gils): het is we leuk dat je af en toe geconfronteerd wordt met cijfers van ‘waar sta 

je’. Doordat iemand er bewust mee bezig is kruipt dat wel in je hoofd en af en toe denk je ‘het 

is lang geleden dat we nog een vrouw met een kleurtje hebben gehad’. Het gebeurt wel eens 

dat ik dat denk. Ook wij brainstormen vaak met behulp van ons bord. Als we zien dat we 

maar 1 a 2 vrouwen op het bord hebben staan, zijn we als programmamakers gewoon bezig 

met ‘oei, dit is niet het programma dat we willen maken, komaan zoek eens naar vrouwen.’ 

BB (Van Gils): maar er is een verschil tussen er expliciet naar op zoek gaan en er alert voor 

zijn.  Als er een toffe madam passeert dan merk je die op en ga je die misschien sneller 

vragen. Je bent alert voor zulke zaken omwille van de reden dat het gewoon zo logisch en 

normaal is dat je dat doet, punt. Daar is geen keiharde oorzaak voor, dat is gewoon omdat het 

zo hoort. 
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LV: Ik hoorde dat er vanuit de VRT ook workshops voor mediamakers zijn gehouden 

rond diversiteit, en er bestaat ook een checklist over diversiteit (zie bijlagen pp. 77-102.). 

Zijn dit soort instrumenten die van bovenaf worden opgelegd nuttig om de diversiteit te 

bevorderen? 

LN (De Afspraak): ik denk dat dit zeker kan helpen voor de bewustmaking, dat er vrouwen 

nodig zijn, maar ik denk dat het belangrijker is dat eindredacteurs en programmamakers hier 

een gewoonte in creëren. Het helpt niet om een checklist te maken, maar wel om dagelijks op 

zoek te gaan naar vrouwelijke sprekers. We zijn nu een maand of zeven bezig, en we merken 

dat het bij al onze redacteurs wel ingebakken is om op zoek te gaan naar een vrouw.  

Er worden heel veel workshops georganiseerd, bijvoorbeeld deontologieworkshops, er 

worden workshops gegeven over gender, en ook over minderheden. Ik merk soms wel dat 

veel mensen het als een opgave zien om naar zo’n workshop te gaan. Het doorbreekt je 

dagritme en je uitzending blijft altijd prioritair. En er zijn besparingen, er zijn minder mensen, 

dus er is ook veel werk. Dan vind ik het dus belangrijker dat er van bovenaf naar redacteurs 

toe op kan worden gehamerd. We merken dat dit meer effect heeft dat de verspreiding van 

zo’n checklist op de redactie. 

BB en YP (Van Gils): Ik had die checklist nog nooit gezien. 

BB (Van Gils): Ik heb het gevoel dat je dat niet met zo’n dingen kunt forceren. Dit is iets dat 

gewoon spontaan zou moeten gebeuren. Persoonlijk ben ik geen believer in dit soort 

instrumenten om dit te gaan forceren. Dat is gewoon ook een kwestie van gezond verstand. Je 

voelt dat het niet anders kan: mannen en vrouwen moeten aanwezig zijn in het programma. Ik 

ben sowieso geen fan van ‘moeten’ en ‘zullen’ en regeltjes en quota. 

Ik ben één keer naar zo’n workshop geweest, voor mij persoonlijk werkt dat niet. Het moet 

nog altijd iemand zijn die iets kan vertellen en die inhoud heeft. Dat is nog altijd belangrijker 

dan het geslacht of de afkomst en dergelijke. Als je goed bent, en er zijn er genoeg die goed 

zijn, dan kom je er wel denk ik. 

JD (Terzake): In september 2015 werd er een diversiteitbriefing gehouden voor de 

mediamakers. Dit heeft vooral de bewustwording versterkt. De checklist wordt niet gebruikt, 

de bewustwording is eigenlijk veel belangrijker. Het is belangrijk dat redactieleden weten dat 

genderdiversiteit een aandachtspunt is en zich er actief van bewust zijn wanneer ze rondbellen 

over een onderwerp. Dergelijke interventies zijn dus nuttig, maar zijn enkel belangrijk voor 
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het bewustwordingsproces. Ervaring is nog belangrijker; de gewenning van de redacteurs aan 

de noodzaak om vrouwen uit te nodigen. Het belangrijkst is dat zij actief hun netwerk 

uitbreiden. En dat doen ze door te zoeken en rond te bellen. 

4.3.3.2. CONCLUSIE: 
Uit de twee bovenstaande interviewvragen kan worden afgeleid dat er toch wel wat belang 

wordt gehecht aan bewustmaking van bovenaf. De VRT is gebonden aan een 

beheersovereenkomst met de Vlaamse gemeenschap, en organiseert ook regelmatig 

workshops en briefings om genderdiversiteit onder de aandacht te brengen. Alle 

eindredacteurs geven aan dat deze maatregelen enigszins nuttig zijn voor de bewustwording 

van het belang van evenwichtige genderrepresentatie. Tegelijkertijd wordt echter ook 

aangegeven dat deze interventies van bovenaf allesbehalve heiligmakend zijn. Zo ontwierp de 

VRT een checklist voor mediamakers die ze kunnen hanteren om in de gaten te houden of ze 

op een evenwichtige wijze aan beeldvorming doen, maar geen van de eindredacteurs had deze 

checklist al ooit gezien. Ook gaven ze allen aan dat de workshops die de VRT regelmatig 

organiseert bij de werknemers eerder aanvoelen als een last dan een verrijking. Veel 

belangrijker is volgens de eindredacteurs dat hun werknemers een gewoonte creëren, een 

automatisme kweken in het op zoek gaan naar mannen én vrouwen. Het is vooral belangrijk 

dat redactieleden weten dat genderdiversiteit een aandachtspunt is en zich er actief van bewust 

zijn wanneer ze op zoek zijn naar studiogasten. Toch lijkt het zo te zijn dat de interventie van 

bovenaf, hoewel meestal ervaren als een last, enigszins nuttig blijkt. Al zij het maar om de 

bewustwording te vergroten.  

4.3.4. TOEKOMSTVERWACHTINGEN EN RUIMTE VOOR VERBETERING 
LV: Welke verbeteringen zijn er mogelijk en welke extra middelen kunnen hiervoor 

worden ingezet? 

LN: Ik zou het heel fijn vinden moesten we een standaard lijst hebben. Bijvoorbeeld zoeken 

we een econoom, dan kunnen we die vrouw bellen. We zijn momenteel aan het werk aan die 

lijst, maar dat gaat traag omdat de investering in het zoeken heel groot is. Je test mensen, 

maar niet iedereen is geschikt. Voor elke investering die we doen, is er altijd wel een die niet 

lukt omdat iemand niet tv-matig is, niet genoeg tot in de essentie kan praten of te zenuwachtig 

is. Er is wel een reden waarom Geert Moels en Paul Degrauwe zo vaak worden gevraagd: dat 

is omdat die ‘deliveren’. Dat heb je als tv-maker nodig. Zeker in een duidingprogramma, je 

tijd is beperkt, je moet op korte tijd tot de essentie komen van wat je kijker nog te weten zou 

willen komen.  
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Ik ga niet pleiten voor een aparte afdeling om mensen te zoeken, want elk programma heeft 

een ander soort gasten nodig. Een Hettie Helsmoortel gaat veel minder goed passen in 

Terzake of in Van Gils en Gasten, maar zit wel goed in de Afspraak. Dat is dus iets wat je als 

redactie zelf moet doen, dan je moet blijven doen. 

Misschien moeten we daar soms nog net iets meer op inzetten. Misschien kunnen we de 

stagiaires die een goede voeling krijgen met het programma een dag of drie apart zetten en 

lijstjes laten maken. Maar er zijn zoveel onderwerpen die moeten worden uitgezocht dat dit 

vaak geen prioriteit krijgt zolang de uitzendingen lopen. Hier kunnen we denk ik wel een stap 

vooruit zetten. 

Ik denk dat het ook belangrijk is om de dialoog te blijven voeren met organisaties die inzetten 

op minderheden, en hun netwerken te onderhouden. Dat is ook iets dat we zien groeien op de 

Nieuwsdienst. De afspraak en Terzake delen hun lijst van contacten omdat we wel ongeveer 

in dezelfde pot vissen. De afspraak meer de maatschappelijke thema’s en Terzake meer de 

beleidsmakers, maar er zijn wel bruggen te slaan. Ik denk dat het dus ook belangrijk is dat het 

bedrijf van bovenaf iedereen mee krijgt om genderdiversiteit te stimuleren, maar ook dat de 

dialoog met de maatschappij blijft bestaan: dat je vanuit verschillende netwerken nieuwe 

namen, gezichten krijgt. Dat zijn dan universiteiten, minderhedenorganisaties, verenigingen in 

de culturele sector.  

BB (Van Gils): Dit is iets dat gewoon spontaan zou moeten gebeuren. Grof gesteld: hoelang 

bestaat het vrouwenstemrecht? Van 1948. Het is een schande dat dit nog maar 60 jaar bestaat. 

We zitten nog maar in een evolutie van 60 jaar, dus het komt wel goed. Persoonlijk ben ik 

geen believer in dit soort instrumenten om dit te gaan forceren. Dat is gewoon ook een 

kwestie van gezond verstand. In het begin zeiden we van, je doet dit gewoon omdat het zo 

hoort. Je voelt dat het niet anders kan: mannen en vrouwen moeten aanwezig zijn in het 

programma. Ik ben sowieso geen fan van ‘moeten’ en ‘zullen’ en regeltjes en quota. 

JD (Terzake): Net deze week hebben we de resultaten van een meting gekregen en die wordt 

later op het jaar opnieuw gedaan. Dat zorgt voor een permanent bewustzijn van het pijnpunt. 

We moeten constant alert zijn en telkens de reflex hebben om te zoeken naar relevante 

vrouwen. Ook voor ons zou het een goed idee zijn om bijvoorbeeld een stagiair de specifieke 

opdracht te geven om tijdens zijn of haar stage op zoek te gaan naar geschikte profielen. 
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Is het volgens u mogelijk om ooit een 50/50 representatie te creëren? (50% mannelijke 

en 50% vrouwelijke sprekers in de afleveringen van de onderzochte 

duidingsprogramma’s) 

LN (De Afspraak): Die veertig procent (uit de beheersovereenkomst) vind ik al heel veel. We 

hebben zelf voor de Afspraak gezegd dat we graag naar die dertig procent willen gaan en dat 

moet zeker haalbaar zijn. We zeggen ook heel vaak op de redactie dat we heel graag eens een 

uitzending zouden willen maken met alleen maar vrouwen. Dat zit er  niet altijd in, op basis 

van de actualiteit. Maar ik denk dat we zeker rond de 33% kunnen uitkomen. 

YP (Van Gils): Moest je hier over 5 jaar terugkomen hopen we wel dat er 50% vrouwen 

aanwezig zijn in de afleveringen. 

JD (Terzake): Ik vind het nog altijd belangrijker dat de beste persoon met betrekking tot een 

bepaald onderwerp in de studio of in een reportage zit. Ik zou het echt jammer vinden dat we 

een vrouw moeten plaatsen louter omwille van het feit dat ze vrouw is of omwille van het feit 

dat we per se een 50/50 verhouding moeten halen.  

4.3.4.1.  CONCLUSIE: 
In deze antwoorden worden heel mooi de verschillen tussen de duidingsprogramma’s 

onderling duidelijk gemaakt. Voor Van Gils en Gasten lijkt het geen probleem te zijn om 

binnen korte tijd op zeer evenwichtige wijze aan genderrepresentatie te doen. Dit programma 

heeft duidelijk voordelen ten opzichte van de andere twee programma’s, enkel en alleen door 

de inhoudelijke focus. Zij hebben dus weinig nood aan verbetering of aan andere middelen, 

want zij voldoen telkens aan de streefcijfers die hen worden opgelegd zonder al te veel extra 

moeite. Dit ligt heel anders voor De Afspraak en Terzake. De eindredactrices van deze 

programma’s geven aan dat een 50/50-representatie van mannen en vrouwen praktisch 

onhaalbaar is. Lina Nasser, eindredactrice van De Afspraak geeft toe dat een gespecialiseerde 

lijst per programma nuttig zou zijn, vermits elk programma toch een ander type studiogast 

uitnodigt. Door de tijdsdruk en het steeds kleiner wordend aantal werknemers is het niet 

mogelijk om veel tijd te spenderen aan het opstellen van zo’n lijst. Dit is immers een zeer 

tijdrovend proces: gasten moeten uitvoerig worden getest en moeten geschikt zijn om - in een 

stresssituatie die een studio toch is - duiding te geven op een heldere manier. Het is eventueel 

wel een optie om hiervoor stagiaires aan te nemen. Zij geeft ook aan dat het belangrijk is dat 

het bedrijf van bovenaf genderdiversiteit stimuleert, en dat de dialoog met de maatschappij 
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blijft bestaan: het is heel belangrijk dat redacteurs een groot netwerk met contacten 

uitbouwen. 

4.3.5.   CONCLUSIE ONDERZOEKSVRAAG  3:  
In dit deel werd getracht een antwoord te geven op de laatste onderzoeksvraag, ‘Houden 

mediamakers bewust rekening met de wijze waarop zij beide geslachten representeren?’ Uit 

expertinterviews is gebleken dat genderdiversiteit wel degelijk iets is dat mediamakers 

bezighoudt. Bewustmaking van bovenaf, aan de hand van workshops en diversiteitsbriefings 

speelt hierbij een rol, al wordt dit door de werknemers vaak als een last ervaren. 

Genderdiversiteit is echter niet het enige en verre van het belangrijkste criterium dat 

meespeelt bij het uitnodigen van een studiogast. Het is over het algemeen niet gewenst om 

een uitzending te doen zonder vrouwen, maar het ene programma heeft hier al wat meer 

moeite mee dan het andere. Van Gils en Gasten heeft het het makkelijkst om vrouwen uit te 

nodigen, vanwege de focus van het programma. Terzake heeft het hiermee veel moeilijker. 

Het is nu eenmaal zo dat er minder vrouwelijke toppolitici bestaan in Vlaanderen. Toch is dit 

probleem niet onoverkomelijk, volgens Bjorn Bailleul-Slembrouck, eindredacteur van Van 

Gils en Gasten. Er moet ‘gewoon’ zorgvuldiger mee worden omgegaan. Is er daar misschien 

nog verbetering mogelijk?  

Ook de werkwijze waarop gasten worden gezocht varieert per programma. De Afspraak en 

Terzake maken veel gebruik van lijsten en databanken, zoals de VRT-gids, de 

expertendatabank en het persoonlijke netwerk van de redacteurs. Bij Van Gils en Gasten lijkt 

alles wat natuurlijker te verlopen. De redacteurs worden ‘wandelende databanken’ genoemd 

en het kost hen niet veel moeite om een vrouw te strikken. Vandaar ook dat de eindredacteurs 

van Van Gils en Gasten weinig ruimte voor verbetering zien. Het lijkt hen zelfs haalbaar om 

over enkele jaren evenveel vrouwen als mannen in de studio aan het woord te laten. Dit ligt 

anders voor Terzake en De Afspraak. Zelfs 40 procent lijkt moeilijk haalbaar omdat de 

klemtoon moet liggen op de bekwaamheid van de gast en niet op zijn of haar geslacht.  

Volgens Lina Nasser, eindredactrice van De Afspraak, is er verbetering mogelijk en zou een 

gespecialiseerde lijst per programma nuttig zijn, vermits elk programma toch een ander type 

studiogast zoekt. Door de tijdsdruk en het steeds kleiner wordend aantal werknemers is het 

niet mogelijk om veel tijd te spenderen aan het opstellen van zo’n lijst. Het is eventueel wel 

een optie om hiervoor stagiaires aan te nemen. Zij geeft ook nogmaals aan dat het belangrijk 

is dat het bedrijf van bovenaf genderdiversiteit stimuleert. 
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5. ALGEMENE CONCLUSIE 
De hoofdonderzoeksvraag in dit thesisonderzoek luidde als volgt: “In hoeverre is er sprake 

van een evenwichtige genderrepresentatie in de vernieuwde duidingsprogramma’s van de 

VRT?”. Om deze vraag volledig te beantwoorden zagen drie deelvragen het licht, de eerste 

vraag zijnde “Wat is de kwantitatieve verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke sprekers 

in de vernieuwde duidingsprogramma’s van de VRT?” De eerste bevinding die aan het licht 

kwam was dat de resultaten zeer sterk differentiëren tussen programma’s onderling. Hoewel 

drie duidingsprogramma’s werden onderzocht, doet het ene programma het beduidend beter 

dan het andere. Dit is te wijten aan de subgenres van de geanalyseerde programma’s. Van Gils 

en Gasten doet het het best met gemiddeld 38,4 procent vrouwelijke sprekers en 45 procent 

spreektijd voor vrouwen. De Afspraak behaalt gemiddeld 32 procent vrouwelijke sprekers, 

maar voorziet slechts 20 procent spreektijd voor vrouwen. Kneusje van de klas is Terzake, 

met gemiddeld 16 procent vrouwelijke sprekers en 17,8 procent tijd waarin vrouwen aan het 

woord zijn. Deze resultaten liggen aanzienlijk lager dan die van de collega-programma’s. Bij 

Terzake is het trouwens niet uitzonderlijk dat er geen enkele vrouwelijke spreker aan bod 

komt. De drie duidingsprogramma’s van de VRT hebben gemeen dat ze nog geen spiegel 

vormen van de samenleving zoals ze in werkelijkheid is samengesteld. De maatschappij 

bestaat in realiteit voor 51 procent uit vrouwen: een bescheiden meerderheid dus. Maar dat is 

absoluut niet te zien wanneer deze cijfers worden bekeken. In totaal is slechts 28,8 procent 

van de sprekers in de drie onderzochte programma’s vrouwelijk. Gemiddeld 26,6 procent van 

de tijd zijn het vrouwen die aan het woord zijn. Vrouwen zijn dus strikt genomen 

ondervertegenwoordigd in de onderzochte duidingsprogramma’s van de VRT.  

De tweede onderzoeksvraag, “In welke context en in welke rollen worden mannen en vrouwen  

afgebeeld in de desbetreffende duidingsprogramma’s van de VRT?” werpt wat meer licht op 

de wijze waarop mannen en vrouwen worden gerepresenteerd. Wat de context betreft is het 

genre van de drie programma’s hetzelfde: het zijn duidingprogramma’s. In de drie gevallen 

wordt de inhoud van de talkshows gedragen door gesprekken tussen de presentator of 

presentatrice en de uitgenodigde gasten, die elke aflevering verschillen. Maar bij nadere 

vergelijking van de programma’s is de focus verschillend. Terwijl Terzake zeer sterk gericht 

is op beleidskwesties en politiek, wordt er in Van Gils en Gasten veel meer aandacht 

gespendeerd aan cultuur en breed-maatschappelijke thema’s. De Afspraak bengelt er wat 

tussenin. Dit heeft ook een impact op het type studiogast dat wordt uitgenodigd. Want hoewel 

de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in ons land in stijgende lijn gaat, zijn het nog steeds 
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minder vaak vrouwen die hoge  posities innemen in de maatschappij. Dit maakt het natuurlijk 

moeilijker voor een programma als Terzake dan voor bijvoorbeeld voor de redactie van Van 

Gils en Gasten, waar vaker artiesten worden uitgenodigd, om op een evenwichtige manier aan 

genderrepresentatie te doen. In maatschappelijke en ‘zachte’ thema’s blijkt namelijk meer 

ruimte voor vrouwen dan zogenaamd ‘hardere’ thema’s. Dat kwam ook in dit onderzoek naar 

voren. Mannen zijn zowat in alle thema’s in de meerderheid, maar de aantallen lopen het 

sterkst op bij ‘harde’ thema’s zoals veiligheid, economie, vluchtelingen en migratie, 

buitenlandse politiek. Vrouwen, hoewel meestal in de minderheid, hebben enkel een 

meerderheid bij zachtere thema’s zoals onderwijs, psychologie en geest, seksualiteit en 

gender.  

Naast thema’s werden ook de frames belicht waarin mannen en vrouwen in Terzake, De 

Afspraak en Van Gils en Gasten aan het woord worden gelaten. In het vooronderzoek 

proclameerden Jacobs en Hooghe al dat vrouwen doorgaans overal ondervertegenwoordigd 

zijn behalve in het frame ‘seksualiteit’. Daar vormden zij een kleine meerderheid. De 

resultaten van dit onderzoek wijzen precies hetzelfde uit. Rekening houdend met het feit dat 

vrouwen minder op televisie verschijnen dan mannen is dit een zeer belangrijke vaststelling, 

die kan wijzen op de hyperseksualisering van vrouwen in onze samenleving.   

Vervolgens werd gekeken naar de sfeer waarin vrouwen en mannen aan het woord worden 

gelaten. De hypothese was dat vrouwen vaker werden gevraagd om te spreken over de private 

sfeer, terwijl mannen meestal in de publieke sfeer werden gepositioneerd. Die hypothese werd 

bevestigd. Over het algemeen werd met behulp van deze analyse duidelijk dat er in de 

duidingsprogramma’s vaker publieke onderwerpen worden aangekaart. Dit is logisch, gezien 

het genre. Wanneer er dan toch een item uit de private sfeer wordt aangekaart, worden 

verhoudingsgewijs vaker vrouwen uitgenodigd, ook al zijn mannen ook hier in de 

meerderheid. De traditionele rolpatronen schemeren hier dus nog steeds door.  

Ook de rollen van de sprekers in de onderzochte afleveringen werden geanalyseerd. Als 

eerste werd gekeken naar de positie waarin de uitgenodigde mannen en vrouwen werden 

geplaatst. Wat hierbij vooral opviel, was dat er verhoudingsgewijs zeer weinig vrouwelijke 

beroepsdeskundigen worden uitgenodigd. Mannen zijn sterk in de meerderheid. Hierdoor 

krijgt de kijker al snel het idee dat vrouwelijke deskundigen zeldzaam zijn. Wanneer er 

ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd, zijn dit daarentegen vaker vrouwen. Wat ‘leken’ 

betreft lopen de resultaten ongeveer gelijk.  
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Wat de beroepen van de uitgenodigde gasten betreft, is er sprake van een grote variatie. In 

Terzake gaat het meestal over hoogstaande politici zoals ministers of staatssecretarissen, 

CEO’s van bedrijven, wetenschappers et cetera. In Van Gils en Gasten is er naast deze figuren 

dan weer meer ruimte voor acteurs, regisseurs, auteurs en ook voor ‘de gewone man of vrouw 

in de straat’. Maar ook opvallend zijn de genderstereotypes die bevestigd lijken te worden: zo 

komen vrouwen geen enkele keer voor als sportjournalist. Ook worden zelden vrouwelijke 

wetenschappers aan het woord gelaten. Dit zijn meestal mannen. Dit geldt ook voor dokters 

en psychologen. Wanneer het dan weer gaat om mensen met psychologische problemen, 

worden heel vaak vrouwen aan het woord gelaten. De klassieke gendernormen spelen dus wel 

degelijk een sterke rol in de televisiewereld. 

Wie aan het woord komt, heeft over het algemeen hoog tot zeer hoog aanzien. De onderzochte 

programma’s zijn dan ook stuk voor stuk talkshows: de uitgenodigde persoon moet iets te 

vertellen hebben. Het is dus niet zo dat vrouwen systematisch in rollen met lager aanzien 

worden getoond. Wat wel opnieuw opvalt is het overwicht van mannelijke sprekers. Zo 

komen mannen veel vaker aan bod en vaak is dit in de functie van beroepsdeskundige. Dit 

geeft de kijker een vertekend beeld. Zeker wat betreft experten kan dit cijfer veel beter.  

Ook lijftijd lijkt, zoals verwacht, een rol te spelen bij het selecteren van gasten. Jongere 

vrouwen krijgen bijvoorbeeld meer zendtijd dan vrouwen op leeftijd, terwijl ouderdom bij 

mannen een veel minder grote rol speelt. In de onderzochte duidingsprogramma’s worden 

beduidend meer mannen op latere leeftijd aan het woord gelaten.  

In de studie naar de VRT-programma’s werd ook gespeurd naar de aanwezigheid van 

seksistische kenmerken. Dit zowel in gesproken woord als in beeldtaal. Wat de beeldtaal 

betreft werden geen verschillen opgemerkt tussen de wijze van in beeld brengen van mannen 

en vrouwen, maar volgens Leysen schemeren traditionele opvattingen over vrouwen en 

mannen en hun positie in de maatschappij nog vaak door in ons taalgebruik. De gangbare taal 

is zeer mannelijk ingesteld. Tijdens deze analyse is gebleken dat de aanwezigheid van 

stereotypes en het gebruik van seksisme sterk afhankelijk is van de gasten die plaatsnemen 

rond de tafel. Seksisme komt enkel uit hun hoek, en dat in zeer beperkte mate, want de 

presentator is zeer neutraal en anti-seksistisch.  

In deel drie werd getracht een antwoord te geven op de laatste onderzoeksvraag, ‘Houden 

mediamakers bewust rekening met de wijze waarop zij beide geslachten representeren?’ Uit 

expertinterviews is gebleken dat genderdiversiteit wel degelijk iets is dat mediamakers 
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bezighoudt. Bewustmaking van bovenaf, aan de hand van workshops en diversiteitsbriefings 

speelt hierbij een rol, al wordt dit door de werknemers vaak als een last ervaren. 

Genderdiversiteit is echter niet het enige en verre van het belangrijkste criterium dat 

meespeelt bij het uitnodigen van een studiogast. Het is over het algemeen niet gewenst om 

een uitzending te doen zonder vrouwen, maar het ene programma slaagt er al beter in dit te 

vermijden dan het andere. Vooral Terzake heeft het hiermee moeilijk. Ook de werkwijze 

waarop gasten worden gezocht varieert per programma. De Afspraak en Terzake maken veel 

gebruik van lijsten en databanken, zoals de VRT-gids, de expertendatabank en het 

persoonlijke netwerk van de redacteurs. Bij Van Gils en Gasten lijkt alles wat natuurlijker te 

verlopen. De redacteurs worden ‘wandelende databanken’ genoemd en het kost hen niet veel 

moeite om een vrouw te strikken. Vandaar ook dat de eindredacteurs van Van Gils en Gasten 

weinig ruimte voor verbetering zien. Het lijkt hen zelfs haalbaar om over enkele jaren 

evenveel vrouwen als mannen in de studio aan het woord te laten. Dit ligt anders voor Terzake 

en De Afspraak. Zelfs 40 procent lijkt moeilijk haalbaar omdat de klemtoon moet liggen op de 

bekwaamheid van de gast en niet op zijn of haar geslacht.  

De kernopdracht van programmamakers kan onmogelijk zijn om evenveel mannelijke als 

vrouwelijke sprekers aan het woord te laten, maar wanneer er geen enkele vrouw plaats neemt 

rond te tafel in een duidingsprogramma, is het toch redelijk om zich vragen te stellen over de 

evenwichtigheid van de beeldvorming. Idealiter zou worden gestreefd naar een 50/50 

verdeling, maar volgens de meeste mediamakers is dit een onmogelijke opdracht. Oorzaak 

hiervan zou zijn dat de maatschappij nog te mannelijk is ingesteld. Veel politici en 

beleidsmakers zijn mannelijk, en laat hen net de sprekers zijn waar duidingsprogramma’s op 

doelen. Er is dus een dieperliggende oorzaak voor het onevenwicht. Toch kunnen er wellicht 

nog extra inspanningen worden gedaan. De eindredacteurs geven aan dat een gespecialiseerde 

lijst per programma nuttig zou zijn, vermits elk programma toch een ander type studiogast 

zoekt. Door de tijdsdruk en het steeds kleiner wordend aantal werknemers is dit momenteel 

onmogelijk. Daarnaast blijft het belangrijk is dat het bedrijf van bovenaf genderdiversiteit 

stimuleert, zo blijkt uit expertinterviews. Dit kan met briefings, workshops of met regelmatige 

herinneringen aan genderdiversiteit, bijvoorbeeld in de vorm van een mailtje of een vorm van 

sensibilisering. Daarbij wordt aangegeven dat het misschien nuttig zou zijn om de checklist 

voor diversiteit meer te gebruiken. Geen van de ondervraagde eindredacteurs kende dit 

instrument, dat nochtans een handig overzicht biedt van do’s en dont’s. Verder is het volgens 

de experts essentieel dat de dialoog met de maatschappij blijft bestaan: het is heel belangrijk 
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dat redacteurs een groot netwerk met contacten uitbouwen en actief op zoek blijven gaan naar 

vrouwen. Een moto van alle redacteurs zou moeten zijn “zeg niet te gauw, er is geen vrouw.” 
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8. BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: INTERVIEW MET LINA NASSER (LN)– EINDREDACTRICE ‘DE 

AFSPRAAK’ 
LV: Houdt u als eindredacteur veel rekening met de wijze waarop de beide geslachten in 

De Afspraak worden gerepresenteerd? 

LN: Ja, wij proberen echt ervoor te zorgen dat er in elke uitzending zeker een vrouw aanwezig 

is, maar wij kijken qua diversiteit niet enkel naar het geslacht van onze gasten, maar ook naar 

hun profiel. We proberen ervoor te zorgen dat we niet alleen gasten uitnodigen uit de blanke 

middenklasse, allemaal rond de vijftig plus. We gaan ook kijken naar andere profielen: 

jongere profielen, ook met achtergrond uit het buitenland, ook nieuwe belgen. En ook niet 

enkel onderzoekers, maar ook ervaringsdeskundigen. Dat is ook wel belangrijk in de mix. 

Idealiter hebben we altijd een bekend gezicht in onze studio, een vrouw en een nieuw gezicht. 

Het bekend gezicht mag een vrouw zijn en het nieuw gezicht bijvoorbeeld iemand uit het 

buitenland. Dat zijn zo de parameters die over de drie gasten gespreid kunnen worden. 

LV: en wordt er veel rekening gehouden met de cijfers uit de beheersovereenkomst 

waaraan de VRT is verbonden? Veertig procent vrouwen is het algemeen streefcijfer en 

het minimum is 33 procent. Wordt hier veel belang aan gehecht? 

LN: ja, wij krijgen regelmatig een briefing van deontologie, dat is Diane Waumans, die ons 

laat weten hoe we het doen qua cijfers. Hoeveel vrouwen in de uitzending en hoe we het doen 

qua politieke cijfers, of we daar voor voldoende spreiding zorgen en niet enkel visies van 

bijvoorbeeld Nva of Sp.a aan het woord laten. Zij kijken ook naar de diversiteit op vlak van 

nieuwe belgen en minderheden. Begin januari hebben we de laatste briefing gehad. Daar 

hoorden we dat we rond de 23% zaten qua gendergelijkheid.  Dat is niet slecht voor een 

beginnend programma, maar dat kan beter. Nu zijn ze opnieuw vanaf januari aan het 

bijhouden en aan het turven, en daar hopen we toch naar de 30% te gaan.  

LV: denkt u dat de gewone redacteurs en producenten ook veel rekening houden met 

deze genderdiversiteit? 

LN: zeker, zij hebben ook deze briefing en deze cijfers gekregen, zij weten dat wij daar 

bewust op inzetten. We werken vaak met 1 of 2 onderwerpen die al gepland zijn en dan nog 1 

of 2 die erbij komen, en als daar geen vrouw op het bord staat moeten de redacteurs op zoek 

gaan naar een vrouw. En als er uiteindelijk geen vrouw rond de tafel zit, wordt er heel hard 
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vergaderd en gediscussieerd over de vraag of dit verantwoord is, of de tafel divers genoeg is 

om het zonder een vrouw te doen ja of nee. 

Vorige week hebben we nog eens een aflevering gehad zonder vrouw, en toen vonden we de 

tafel divers genoeg om te kunnen zeggen van, ‘ok dit is te verantwoorden’. We hadden een 

nieuwe belg en ook een jongere aan tafel zitten. Wel enkel mannelijke profielen, maar heel 

verscheiden profielen en toen vonden we het echt te verantwoorden. 

Maar de redacteurs kijken daar ook heel erg naar. Bijvoorbeeld zoals vandaag, zijn ze op zoek 

naar een jeugdrechter en we gaan dan specifiek op zoek naar een vrouwelijke jeugdrechter. 

LV: er zijn heel veel elementen om rekening mee te houden. Op een schaal van 1 tot 10, 

hoe belangrijk is gender diversiteit? 

LN: gender leg je naast de parameters ‘goede sprekers’, ‘goed verhaal’, ‘goed onderwerp’. Ik 

denk dat dat toch op een 8 komt te staan. 

LV: welke middelen worden er gebruikt om die genderdiversiteit te bekomen? 

LN: we hebben twee systemen waar we mee werken. De uitzendredactie die de uitzending 

maakt, en de langetermijnredactie die de onderwerpen voorbereidt. Zij gaan ook bewust op 

zoek naar nieuwe gezichten, interessante figuren, mannen of vrouwen, onderzoekers, … die 

ook in De afspraak hun plek hebben. 

En in de tweede redactie gaan wij echt op zoek naar nieuwe gezichten en interessante 

stemmen, ook vrouwen. We proberen die op voorhand al eens te horen en niet op dagbasis te 

bellen als we iemand zoeken voor de uitzending. We beseffen ook wel dat dit beangstigend 

kan zijn: zeker voor wie voor de eerste keer op televisie komt en dan al meteen een half uur in 

de uitzending komt te zitten en over de andere onderwerpen ook wordt geacht mee te praten. 

In die zin proberen we mensen wel warm te maken voor de studio. We doen altijd eerst een 

uitgebreid voorgesprek waarbij we hen opbellen en om te vragen wat volgens hen interessant 

kan zijn om in de uitzending te bespreken. We bellen ook vaak nog een tweede keer en als we 

tijd hebben om hen te ontmoeten proberen we dat ook te doen.  

We hebben voordat De afspraak gestart is ook echt een aantal testen gedaan en 

proefuitzendingen gemaakt. Dat was nodig voor Bart, maar ook een ideale opportuniteit om 

de gasten kennis te laten maken met de studio. En daar hebben we echt ook nieuwe gezichten 

en vrouwen bewust uitgenodigd om hen kennis te laten maken met de studio, en we merken 
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dat dat zijn vruchten heeft afgeworpen. Daar hebben we kennis gemaakt met een aantal 

nieuwe namen, bijvoorbeeld Hettie Helsmoortel is 1 van de personen met wie we nu nog 

steeds veel samenwerken. Zij is een wetenschapper en qua vrouwen de meest succesvolle die 

we daaruit hebben gehaald. Dan heb je ook  nog Jeroen Maert, computerwetenschapper die 

we regelmatig zien terugkomen en die we ontdekt hebben tijdens die testen in juli-augustus, 

dus dat is wel een investering die we proberen te doen.  

Nu terwijl we uitzendingen maken is het moeilijk om die testen te doen, maar dan nodigen we 

wel gasten uit, bijvoorbeeld Elke Vanhooft is een klinisch psychologe die we hebben 

uitgenodigd over burn out. We probeerden haar toen naast iemand te zetten zodat ze niet 

alleen over een onderwerp hoefde te praten. Een gast kan zich daarin ook gesterkt voelen: ‘ik 

hoef  hier niet alleen alles te vertellen wat er te vertellen valt over een onderwerp’. We doen 

dat dan ook een aantal keer zo, en ondertussen heeft ze ook alleen in de studio gezeten om te 

praten over een onderwerp dat ze perfect alleen kon dragen. Dat zorgt er ook wel voor dat die 

studio- en interviewgewenning er is. 

LV: is die onzekerheid iets typisch vrouwelijk? 

LN: ja, ik vrees van wel. Ik zou het graag anders zeggen maar ik merk het ook bij andere 

programmamakers en ik heb zelf ook nog andere programma’s gemaakt: als je een man belt, 

ookal heeft die nog nooit in de studio gezeten, zegt hij ja want hij gelooft dat hij belangrijk 

genoeg is en de juiste kennis van zaken heeft, anders zou hij in eerste instantie al niet gebeld 

worden. 

Vrouwen trekken zich veel sterker in twijfel. ‘moet ik daar wel over komen praten, ben ik 

daar wel interessant genoeg?’. Thomas Verveken heeft dat ook in de Knack gezegd: voor zijn 

programma Alleen Elvis krijgt hij vaak de opmerking van vrouwen ‘ja maar, ben ik wel 

belangrijk genoeg om geïnterviewd te worden?’. Dat is een reactie die wij vaak krijgen. 

LV: ja, en jullie proberen dan wel de vrouw te overtuigen? 

LN: ja, we proberen dan dat mini-traject dat wij doen te starten en te vragen welke 

onderwerpen volgens hen interessant lijken voor de Afspraak. Dan kijken ze ook naar het 

programma en dan voelen ze wat er leeft in de maatschappij. Vaak bellen of mailen ze dan 

terug met een aantal onderwerp, en dan bekijken we samen wat interessant zou kunnen zijn. 

door het zo aan te pakken kom je wel vrij snel tot een resultaat. 
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LV: in september 2015 werd er een diversiteitsbriefing gehouden voor enkele 

duidingsprogramma’s van de VRT, waaronder De Afspraak. Denkt u dat deze briefing 

veel effect had? 

LN: ik moet al even opnieuw denken wie deze briefing heeft gegeven en wat erin gezegd 

werd (denkt na…). 

Ik werk nu zelf een kleine drie jaar op de VRT, en zo lang ik hier zit wordt er gevraagd om 

actief in te zetten op diversiteit en gendergelijkheid in programma’s.  die briefing komt voor 

de start van elk nieuw televisieseizoen, en het feit dat die cijfers mee in de 

beheersovereenkomst zijn gekomen en het feit dat de kwaliteit van een uitzending erop 

vooruit gaat als een vrouw mee aan tafel zit, maakt wel dat ik het gevoel heb dat er nu meer 

rekening mee wordt gehouden dan 3 jaar geleden. Maar ik durf dat niet hard te zeggen, want 

de Afspraak bestaat nog maar een jaar en Terzake vroeger, daar durf ik niet echt over te 

spreken. 

Wat wel een feit is, is dat is dat er nu meer sterke, goede vrouwen opduiken binnen de 

politiek, de economie en ondernemen, kortom binnen alle maatschappelijke thema’s die in de 

Afspraak aan bod komen. Vroeger had je daar gewoon minder vrouwelijke sprekers voor. Dat 

zien we vandaag de dag ook echt toenemen. Bijvoorbeeld ook jonge onderzoeksters die bezig 

zijn met jeugdrecht, met eenzaamheid en dergelijke. Dat zijn thema’s die we in de Afspraak 

graag aanhalen en we vinden het fantastisch als het om een vrouw gaat die dit onderzoek heeft 

gedaan. Zo zien we dat veranderingen in de maatschappij ook een invloed hebben op de 

programma’s en de sprekers in de programma’s. 

LV: Ik hoorde dat er vanuit de VRT ook workshops voor mediamakers zijn gehouden 

rond diversiteit, en er bestaat ook een checklist over diversiteit. Zijn dit soort 

instrumenten nuttig om de diversiteit te bevorderen? 

LN: ik denk dat dit zeker kan helpen voor de bewustmaking, dat er vrouwen nodig zijn, maar 

ik denk dat het belangrijker is dat eindredacteurs en programmamakers hier een gewoonte in 

creëren. Het helpt niet om een checklist te maken, maar wel om dagelijks op zoek te gaan naar 

vrouwelijke sprekers. We zijn nu een maand of zeven bezig, en we merken dat het bij al onze 

redacteurs wel ingebakken is om op zoek te gaan naar een vrouw. We hebben zelfs iemand 

die actief op sport zit, en hij komt ook vaak af met vrouwelijke sprekers, terwijl dat een man 
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is die echt uit de sportdienst komt en gewend was om vooral naar mannelijke sprekers te 

kijken. Hij heeft ook die gewoonte ondertussen we gecreëerd om op zoek te gaan. 

Er worden heel veel workshops georganiseerd, bijvoorbeeld deontologieworkshops, er 

worden workshops gegeven over gender, en ook over minderheden. Ik merk soms wel dat 

veel mensen het als een opgave zien om naar zo’n workshop te gaan. Het doorbreekt je 

dagritme en je uitzending blijft altijd prioritair. En er zijn besparingen, er zijn minder mensen, 

dus er is ook veel werk. Dan vind ik het dus belangrijker dat er van bovenaf naar redacteurs 

toe op kan worden gehamerd. We merken dat dit meer effect heeft dat de verspreiding van 

zo’n checklist op de redactie. 

LV: Ik merkte al een verschil op tussen de drie programma’s op vlak van evenwichtige 

representatie van vrouwen op vlak van aantallen. Van Gils en Gasten doet het het best, 

Terzake het minst en De Afspraak bengelt er wat tussenin. Waaraan ligt dit? 

LN: ik denk aan de focus van de programma’s.  Terzake is politiek, beleidsgericht. Ookal zei 

ik net ‘er zijn meer vrouwelijke politici en beleidsmakers’, die zijn wel nog altijd in de 

minderheid. Ik denk dat dat de oorzaak is voor Terzake. Van Gils en Gasten zitten heel hard in 

de showbizz, in Vlaamse film en cultuur, en daar is die gelijkheid gewoon veel groter. Er zijn 

veel meer vrouwelijke acteurs en regisseurs. In die zin is het voor hen ‘gemakkelijker’, tussen 

aanhalingstekens, om op zoek te gaan naar vrouwen en ervoor te zorgen dat die 

gendergelijkheid in evenwicht is. 

De Afspraak is een mix van die twee: we wille maatschappelijke thema’s aanraken, maar ook 

bijvoorbeeld politiek: wat we evident vinden en wat we kunnen doen. Wij zitten dus heel erg 

met een mix van gasten en ik denk dat dat een beetje de oorzaak is. 

LV: Vrouwen worden algemeen ondervertegenwoordigd. Dit komt volgens u dus 

grotendeels door het onevenwicht in de maatschappij 

LN: Ja, klopt 

LV: Waar is er nog verbetering mogelijk volgens u? 

LN: Ik zou het heel fijn vinden moesten we een standaard lijst hebben. Bijvoorbeeld zoeken 

we een econoom, dan kunnen we die vrouw bellen. Zoeken we een China-specialist, dan 

bellen we niet per se onze standaard mannelijke spreker maar een andere vrouw. We zijn 

momenteel aan het werk aan die lijst, maar dat gaat traag omdat de investering in het zoeken 



82	
	

heel groot is. Je test mensen, maar niet iedereen is geschikt. Voor elke investering die we 

doen, is er altijd wel een die niet lukt omdat iemand niet tv-matig is, niet genoeg tot in de 

essentie kan praten of te zenuwachtig is. Er is wel een reden waarom Geert Moels en Paul 

Degrauwe zo vaak worden gevraagd: dat is omdat die ‘deliveren’. Dat heb je als tv-maker 

nodig. Zeker in een duidingprogramma, je tijd is beperkt, je moet op korte tijd tot de essentie 

komen van wat je kijker nog te weten zou willen komen. We doen die investering dus wel, en 

we zijn heel blij met de resultaten die daar uit komen, maar we voelen we dat de investering 

vaak groter is dan wat eruit voort komt. Daar is nog verbetering mogelijk. 

Ik ga niet pleiten voor een aparte afdeling om mensen te zoeken, want elk programma heeft 

een ander soort gasten nodig. Een hettie Helsmoortel gaat veel minder goed passen in Terzake 

of in Van Gils en Gasten, maar zit wel goed in de Afspraak. Dat is dus iets wat je als redactie 

zelf moet doen, dan je moet blijven doen. 

Misschien moeten we daar soms nog net iets meer op inzetten. Misschien kunnen we de 

stagiaires die een goede voeling krijgen met het programma een dag of drie apart zetten en 

lijstjes laten maken. Maar er zijn zoveel onderwerpen die moeten worden uitgezocht dat dit 

vaak geen prioriteit krijgt zolang de uitzendingen lopen. Hier kunnen we denk ik wel een stap 

vooruit zetten. 

LV: dus iets als de expertendatabank is nog niet voldoende omdat dit nog niet sterk 

genoeg gepersonaliseerd is op het programma? 

LN: ja, ik denk het. De expertendatabank is zeker iets dat we gebruiken, maar vaak kun je 

iemand opbellen en tot de conclusie komen dat een persoon inhoudelijk heel goed is, maar dat 

je hem of haar niet mee aan tafel ziet zitten. Dat is een oefening die je elke keer opnieuw moet 

maken.  

De kijker blijft ook makkelijker hangen bij gezichten die al wat bekender zijn, namen die een 

belletje doen rinkelen. Hebben de gasten bijvoorbeeld al een opiniestuk geschreven in de 

Standaard bijvoorbeeld. Je kunt dus een databank met experten maken, maar als dit namen 

zijn die uit de lucht zijn gegrepen is het moeilijk om die snel aan tafel te plaatsen. Je kunt die 

introduceren, maar dan moet je daar opnieuw datzelfde traject mee doen. Je moet herkenning 

opwekken bij de kijker. Herkenning is gelijk aan vertrouwen bij de kijker, dus dit is een 

vertrouwensband die je moet opbouwen.  
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LV: U gaf zonet zelf al aan dat er steeds minder werkkrachten ter beschikking zijn door 

de huidige besparingen, en het mediaproces gaat daardoor altijd sneller. Betekent dit 

dat het altijd moeilijk zal blijven om actief op zoek te gaan naar nieuwe gezichten en hen 

te introduceren? 

LN: ik denk niet dat dat altijd een probleem gaat blijven. ik denk dat dat een inspanning is die 

we binnen dit en 5 a 6 jaar veel minder gaan moeten doen, omdat dezelfde vrouwen steeds 

gaan komen bovendrijven. Ik denk dat dan de oefening gaat zijn om op zoek te gaan naar 

nieuwe vrouwelijke gezichten. Misschien zijn we een Hettie dan totaal beugehoord, en 

hebben we nood aan andere wetenschappers die zo gedreven zijn. Nu, ik zeg wel 5 a 6 jaar, 

maar Lieven Scheire gaat ondertussen ook al 10 jaar mee en die zien mensen nog altijd graag 

in programma’s. je hebt in die zin dus wel een lange ‘houdbaarheidsdatum’. 

Ik denk dus niet dat er meer tijd nodig is, maar ik denk wel dat dit een proces is dat nu in een 

versnelling is geraakt en dat we gaan moeten doorlopen, en waarvan we het effect over een 

paar jaar echt goed gaan zien. 

LV: welke middelen zouden volgens u nog extra kunnen worden ingezet? De 

zwaartekracht moet volgens u liggen bij het van bovenaf erin hameren dat die diversiteit 

nodig is. Zijn er geen andere mogelijkheden? 

LN: ik denk dat het wel belangrijk is dat de voeling met de maatschappij blijft, omdat de 

programmamakers een representatie maken van wat leeft in de samenleving. Ik denk dat het 

belangrijk is om de dialoog te blijven voeren met organisaties die inzetten op minderheden, en 

hun netwerken te onderhouden. Dat is ook iets dat we zien groeien op de Nieuwsdienst. De 

afspraak en Terzake delen hun lijst van contacten omdat we wel ongeveer in dezelfde pot 

vissen. De afspraak meer de maatschappelijke thema’s en Terzake meer de beleidsmakers, 

maar er zijn wel bruggen te slaan. Ik denk dat het dus ook belangrijk is dat het bedrijf van 

bovenaf iedereen mee krijgt om genderdiversiteit te stimuleren, maar ook dat de dialoog met 

de maatschappij blijft bestaan: dat je vanuit verschillende netwerken nieuwe namen, gezichten 

krijgt. Dat zijn dan universiteiten, minderhedenorganisaties, verenigingen in de culturele 

sector. Bijvoorbeeld let’s go urban: dit is een organisatie die we goed in het oog houden om te 

zien of daar nog interessante profielen tussen zitten. Dus ik denk dat die dialoog heel 

belangrijk is.  

Andere middelen, even denken… daar kan ik niet meteen opkomen. 
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LV: bijvoorbeeld Zorra denktank heeft een aantal jaren geleden voorgesteld om alle 

mediamakers achter de schermen een persoonlijk logboekje te laten bijhouden 

gedurende een aantal afleveringen, waarmee ze aan de hand van turven kunnen 

achterhalen of ze voldoende vrouwen aan bod laten komen en op welke manier ze in 

beeld worden gebracht. Zou dit verschil uitmaken? 

LN: voor de Afspraak kijken we elke vrijdag terug naar de week en evalueren we alle 

afleveringen, en dat verwachten we van iedereen van onze medewerkers. Ook de regisseurs, 

redacteurs, eindredacteurs en reporters. Daar bespreken we dan wat beter had gekund. We 

weten bijvoorbeeld welke andere gasten een optie waren voor een bepaalde dag, en we vragen 

ons af ‘was het dan toch beter dat we daar toch een vrouw hadden gezet, als dat een aflevering 

was zonder vrouw’. Specifiek om de werknemers te laten turven lijkt me niet nodig omdat we 

dat verwachten van hen en van onszelf. 

We kijken hier al heel aandachtig naar en blikken elke week terug. We merken ook dat dit 

heel bevorderlijk is. Voor december hadden we niet de tijd om wekelijks terug te blikken. 

Toen deden we dat heel sporadisch op de voetbaldagen, wanneer er geen De Afspraak was. 

Nu doen we het wekelijks en dat is heel bevorderlijk. We doen het wekelijks met de hele 

ploeg en dan nog eens met de eindredacteurs samen om te bekijken welke punten beter 

kunnen en we blikken dan ook al vooruit naar de volgende week: wat staat op de agenda, op 

welke verhalen moeten we inzetten en welke gasten laten we aan het woord. Dat is echt 

nodig, want dat betekent dat je veel aan het communiceren bent. 

LV: en dat is dan de essentie waarschijnlijk. 

LN: Ja inderdaad 

LV: Denkt u dat het uiteindelijk mogelijk zal zijn om aan die dertig tot veertig % 

vrouwelijke sprekers te komen? 

LN: die veertig procent vind ik wel heel veel, maar ik ken de cijfers niet uit mijn hoofd. We 

hebben zelf voor de Afspraak gezegd dat we graag naar die dertig procent willen gaan en dat 

moet zeker haalbaar zijn. we zeggen ook heel vaak op de redactie dat we heel graag eens een 

uitzending zouden willen maken met alleen maar vrouwen. Dat zit er  niet altijd in, op basis 

van de actualiteit. Als een man een heel sterk opiniestuk heeft geschreven kun je er niets aan 

doen dat dat geen vrouw is. Maar ik denk dat die verbetering mogelijk is en we merken het 

ook met de inspanning die we doen. Onze hoofdredacteur heeft eind februari nog een mailtje 
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rondgestuurd om iedereen te motiveren om die inspanning te blijven doen, en we merken wel 

dat dat loont. Ik denk dat we dus zeker rond de 33% kunnen uitkomen, maar 40% is wel veel. 

LV: Alvast een mooi streefdoel. Van harte bedankt voor dit interview. 
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BIJLAGE 2: INTERVIEW MET BJORN BAILLEUL-SLEMBROUCK EN YVEN PONETTE 

(EINDREDACTEURS VAN GILS EN GASTEN). 
LV: houden jullie als eindredacteurs rekening met de evenwichtige genderrepresentatie 

in ‘Van Gils en Gasten’ en de evenwichtige beeldvorming van mannen en vrouwen? 

YP: echt bewust met gender omgaan zoals studies dat doen, neen. Wat we wel vinden: een 

uitzending zonder vrouw is een mislukte uitzending. De samenleving bestaat voor de helft uit 

mannen en de helft uit vrouwen, dus we willen manenn en vrouwen in onze utizending en we 

vinden dat we een veel beter gesprek hebben als we mannen en vrouwen in de uitzending 

hebben dan een uitzending met alleen mannen. 

BB: dat is een echt buikgevoel. Je kunt dit niet zo goed uitleggen, maar je voelt dat gewoon: 

je maakt een beter programma als je een goede mix maakt van mannen en vrouwen omdat dat 

gewoon de samenleving is. Ik vind het persoonlijk not done om een uitzending te maken met 

alleen mannen. We hebben dat 1 keer gedaan, een uitzending over Sven Nijs en een paar 

weken op voorhand hebben we al gedebatteerd: doen we dit of doen we dit niet? En een 

belangrijk aspect hiervoor was: we hebben geen vrouwen hiervoor. We hebben toen 

geprobeerd de zus van Sven Nijs, de moeder aan tafel te zetten. Dat lukte toen allemaal niet. 

En toen hebben we maar besloten, we doen het, Sven Nijs was zo groot. Maar de buik zegt het 

niet ok is om het zonder vrouwen te doen. 

LV: dus in die zin zijn jullie er toch wel mee bezig? 

BB: als je het benoemt blokkeer je jezelf. Als we elke morgen op een vergadering zou zitten 

‘we hebben vrouwen nodig’, dan ga je er te bewust naar op zoek en dan ga je de fout maken 

dat je een vrouw uitnodigt omdat het een man is. We nodigen mensen uit die iets te vertellen 

hebben. Het geslacht maakt dan niet uit. We zijn er dus onbewust mee bezig omdat onze buik 

zegt: zonder vrouwen doe je het niet. En dat is niet zo bewust, en dat is een beetje de 

problematiek van mannen en vrouwen. 

YP: met de samenstelling van de programma zijn we er erg mee bezig omdat we denken dat 

we dan betere uitzendingen maken. We doen 4 onderwerpen per uitzending en nodigen 

ongeveer 8 gasten uit. Soms kan het zijn dat dat 7 mannen zijn en 1 vrouw, maar dan proberen 

we die vrouw aan het begin van de uitzending aan tafel te zetten zodat ze de hele uitzending 

kan blijven zitten. We zorgen er altijd voor dat aan onze 4 tafels telkens minstens 1 vrouw 
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aanwezig is. Gasten komen en gaan, maar we willen aan tafel altijd een weerspiegeling van de 

samenleving.  

LV: evalueren jullie de diversiteit in verhoudingen bij vergaderingen, of staan jullie 

erbij stil hoe het beter kan? 

YP: neen, we hebben streefcijfers gehad die ik niet vanbuiten kan omdat ik ze niet wil 

gebruiken in het samenstellen van het programma. We merken wel elke keer dat ze de cijfers 

verstrengen voor ons, en elke keer opnieuw halen we die vlotjes. Het is heel gek: door 

gewoon bezig te zijn met de samenleving zoals ze is en niet met streefcijfers over gender 

halen we dat. Er zitten nu eenmaal vrouwen in de samenleving. Eigelijk gaat dat bijna 

automatisch 

LV: is het dan moeilijker voor een programma als Terzake, waar heel wat beleids- en 

politieke kwesties worden behandeld, om op een evenwichtige manier aan 

genderrepresentatie te doen? 

BB: ik wou het al niet zeggen omdat ik dan waarschijnlijk een foute term in de mond moet 

nemen. Wij werken met ‘softere’ onderwerpen. Ze zijn eigenlijk niet softer maar breder 

maatschappelijker. Je moet daar niet flauw over doen, de toppolitiek: dat zijn nog altijd 

voornamelijk mannen. Dan zit je dus natuurlijk met een ander soort programma. Niettemin 

denk ik dat dat op te lossen valt door er bewuster mee om te gaan dan dat wij er mee omgaan. 

Ik ben ook aan het terugdenken naar ons vorig programma, Reyers Laat, toch een iets harder 

programma. Daar was die man-vrouw verhouding ook geen issue, maar je merkt wel 

inderdaad dat je met hardere thema’s eerder bij een man terecht komt. Wij behandelen 

onderwerpen die dichter bij de samenleving staan. 

LV: de VRT heeft ook instrumenten ontworpen om werknemers te herinneren aan het 

belang van diversiteit. Er zijn bijvoorbeeld workshops, en er is ook een checklist. Is dit 

volgens jullie iets wat werknemers kan stimuleren om werknemers over diversiteit te 

laten nadenken? 

BB: (over checklist): dit is wel interessant: een man gaat nooit zeggen  ‘ik kan niet komen 

vanavond want ik moet op de kindjes passen’. Dat is een belangrijke problematiek, maar dat 

ligt niet bij ons he.  Dat ligt bij de vrouw in de samenleving. Je hoort dat nog veel te vaak van 

een vrouw: ik heb een babysit nodig vanavond. Een vrouw gaat bijvoorbeeld ook veel sneller 
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zeggen ‘ik ga het eerst eens vragen aan mijn baas of ik moet toestemming vragen aan mijn 

overste.’ Het moment dat wij jou bellen is het omdat wij jou willen. Trust me, jij bent de 

geschikte persoon. Wij gaan wel beslissen dat jij de juiste vrouw of de juiste man voor dit 

onderwerp bent.  Dat is iets dat we wel nog vaak merken, helaas. 

YP: het grappigste voorbeeld dat ik hierover kan geven: op een bepaald moment begon de 

hashtag ‘wij overdrijven niet’ te leven en wij wilden dit brengen in een uitzending, en echt 

alle vrouwen die we hebben gecontacteerd hadden een andere bezigheid en wilden die niet 

schrappen. Ik ben ervan overtuigd, moest dit iets met mannen te maken hebben gehad, dan 

hadden zij dit wel gedaan. Mannen zouden dit doen omdat ze het belangrijk genoeg vinden 

dat ze een forum krijgen. 

BB: dat is gewoon de realiteit helaas, maar dat ligt niet aan ons. 

LV: en hoe proberen jullie daar een oplossing voor te vinden? 

BB: in het ergste geval sturen we een redacteur naar de interviewee om op hun kind te passen. 

Maar je voelt wel: er zijn mensen die zeggen bel over een half uur terug, dan gaan ze een 

babysit regelen ofzo. 

YP: we bieden dat ook aan. Als er problemen zijn met de kindjes, neem het mee en wij zullen 

er wel voor zorgen. 

BB: dat is trouwens al gebeurd. 

YP: Tine Embreghts is hier geweest met haar baby’tje en dan heeft een redacteur zich erover 

ontfermd. 

LV: Om even terug te komen naar de kern. Kennen jullie deze checklist? Werken jullie 

daarmee?  

YP: ik had dit nog nooit gezien 

BB: nee 

LV: denken jullie dat dit iets nuttig kan zijn? Dat dit op het prikbord hangt of dat 

werknemers daaraan herinnerd worden. Denk je dat dit nodig is, dat werknemers zich 

bewust worden van die genderverhoudingen? 
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BB: ik heb daar een persoonlijke mening over. Ik heb het gevoel dat je dat niet met zo’n 

dingen kunt forceren. Dit is iets dat gewoon spontaan zou moeten gebeuren. Grof gesteld: 

hoelang bestaat het vrouwenstemrecht? Van 1948. Het is een schande dat dit nog maar 60 jaar 

bestaat. We zitten nog maar in een evolutie van 60 jaar, dus het komt wel goed. Persoonlijk 

ben ik geen believer in dit soort instrumenten om dit te gaan forceren. Dat is gewoon ook een 

kwestie van gezond verstand. In het begin zeiden we van, je doet dit gewoon omdat het zo 

hoort. Je voelt dat het niet anders kan: mannen en vrouwen moeten aanwezig zijn in het 

programma. Ik ben sowieso geen fan van ‘moeten’ en ‘zullen’ en regeltjes en quota. 

YP: het is we leuk dat je af en toe geconfronteerd wordt met cijfers van ‘waar sta je’. Doordat 

iemand er bewust mee bezig is kruipt dat wel in je hoofd en af en toe denk je ‘het is lang 

geleden dat we nog een vrouw met een kleurtje hebben gehad’. Het gebeurt wel eens dat ik 

dat denk.  

BB: maar er is een verschil tussen er expliciet naar op zoek gaan en er alert voor zijn.  Als er 

een toffe madam passeert dan merk je die op en ga je die misschien sneller vragen. Je bent 

alert voor zulke zaken omwille van de reden dat het gewoon zo logisch en normaal is dat je 

dat doet, punt. Daar is geen keiharde oorzaak voor, dat is gewoon omdat het zo hoort. 

LV: en de workshops die regelmatig worden georganiseerd? Voor elk seizoen wordt er 

een briefing of een workshop georganiseerd. 

BB: ja, vorige week is er eentje geweest.  

LV: ik heb al gesproken met Lina Nasser van De Afspraak en volgens haar vormen die 

workshops voor de werknemers soms echt een last eerder dan een hulpmiddel. 

BB: ik ben één keer naar zo’n workshop geweest, en dat werd geleid door het cliché van de 

anti-vrouw. De vrouw met de barricade. Voor mij persoonlijk werkt dat niet. Dat is zo fout. 

Dat is zo het idee dat je absoluut allochtonen in je uitzendingen moet hebben. Op den duur 

kom je in een toestand terecht dat je op zoek gaat naar ‘de eerste vrouw die mag schrijven’, 

dus die mag komen. Dat is zever vind ik. Het moet nog altijd iemand zijn die iets kan 

vertellen en die inhoud heeft. Dat is nog altijd belangrijker dan het geslacht of de afkomst en 

dergelijke. Als je goed bent, en er zijn er genoeg die goed zijn, dan kom je er wel denk ik. 

YP: ik denk ook dat, voor een deel, de verklaring waarom wij onszelf goed vinden op dat vlak 

(het plaatsen van mannen en vrouwen in de uitzending) dat dat ook te maken heeft met de 
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heel eigenaardige samenstelling van onze redactie. De top van de cliché: bjorn, ik en Lieven 

zijn mannen. Maar in de redactie is 6 op 8 vrouwelijk. De redacteurs zijn de eersten om te 

zeggen: je moet geen vrouw plaatsen omwille van haar geslacht, maar wel omdat ze echt 

capabel is en omdat ze de juiste persoon is om in de uitzending te worden gezet. Op de een of 

andere manier werkt dat perfect en krijgen we op die manier meer vrouwen die geen excuus 

zijn, maar die oprecht gewenst zijn in de uitzending. Ook wij brainstormen vaak met behulp 

van ons bord. Als we zien dat we maar 1 a 2 vrouwen op het bord hebben staan, zijn we als 

programmamakers gewoon bezig met ‘oei, dit is niet het programma dat we willen maken, 

komaan zoek eens naar vrouwen.’ 

LV: Gebruiken jullie daarnaast nog anderen middelen om op zoek te gaan naar 

vrouwen? Hoe kan het worden gestimuleerd?  

YP: ik ben vroeger politiek journalist geweest dus ik kom echt uit de wereld van hard nieuws. 

In de talkshows, zoals reyers laat en Van gils en gasten hebben we echt aandacht voor een 

ander soort onderwerpen die belangrijk zijn voor een heel groot publiek en die minstens even 

belangrijk zijn als de politiek van de wetstraat. Bijvoorbeeld, ookal zijn we dan mannen, 2 

jaar geleden zijn we ongelooflijke fan geworden van Charlie Mac waar heel wat vrouwen 

voor schrijven. Zij komen ook met thema’s waarin vrouwen over vrouwenthema’s berichten. 

Als je dat soort onderwerpen begint te plaatsen, uiteraard kom je dan veel vrouwen tegen in 

de uitzendingen. Als je over de politiek bericht, is het logisch dat je een man plaatst. Met 

meer vrouwelijke thema’s moet je je niet afvragen waar je een vrouw moet gaan zoeken. 

LV: vrouwen hebben in jullie programma’s ook nog iets meer spreektijd in vergelijking 

met hun procentuele aanwezigheid. 

BB: dat is bewust.  

YP: moest je hier over 5 jaar terugkomen hopen we dat er 50% vrouwen aanwezig zijn in de 

afleveringen. 

LV: is dat ook haalbaar? 

YP & BB: ik denk dat wel 

LV: dan ook vanuit de verwachting dat er in de maatschappij ook een beter evenwicht 

zal zijn? dat er meer vrouwelijke politici en experts zullen zijn? 
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BB: ik mag het hopen. Ik denk dat politiek dan nog wel meevalt tegenwoordig. Er zijn heel 

wat sectoren waarin het anders is. Je zult maar ‘de vrije markt’ moeten maken op de VRT. 

Vrouwelijke bedrijfsleiders bestaan, maar zijn heel moeilijk te vinden. Er zijn nog zo’n aantal 

sectoren waar het moeilijk is om vrouwen te vinden. Daar moet je ze veel explicieter gaan 

zoeken dan wij moeten doen.  

LV: is het een optie dat er geen enkele vrouwelijke spreker aan bod komt? 

BB: dat is 1 keer gebeurd, maar voor de rest denk ik niet dat dat de bedoeling is. Tuurlijk is 

dat een optie, maar ik denk niet dat dat snel zal voorvallen. 

YP: ik denk dat het dan eerder een statement zal zijn. het heeft ook even op tafel gelegen om 

een uitzending te doen met alleen maar vrouwen, bijvoorbeeld op vrouwendag. Toen heeft 

ook op tafel gelegen ‘laat ons eens vervelend doen en op vrouwendag een uitzending maken 

met allemaal mannen’. Maar dan kies je er echt bewust voor. Anders doen we dit bijna niet. 

LV: ik merk ook dat er toch nog altijd een heel sterke gendergebondenheid is op vlak 

van thema’s die worden behandeld. Vaak zijn het vrouwen die aan het woord zijn als 

het gaat over heel zachte thema’s. Is dat een bewuste keuze of is dit gewoon moeilijk te 

vermijden? 

YP: wat jij nu als een nadeel noemt ‘het zijn vrouwelijke thema’s dus daar kies je een vrouw 

voor’, ik zou het fantastisch vinden als er voor een vrouwelijk thema zoals psychologie een 

vrouwelijke Peter Adrianssens bestaat, toch een groot expert maar een man. Ik zou een vrouw 

daarin nog veel meer geloven dan een Peter Adrianssens.  

LV: en bijvoorbeeld, als we het dan omdraaien. Mannelijke thema’s zoals sport? 

YP: dat is natuurlijk een algemeen probleem. Hoe komt het ook dat we vrouwensport als 

minder inschatten dan mannensport?  

BB: dat is nog iets anders, maar geef mij de vrouwelijke Michel Wuyts en die heeft morgen 

een vast contract wat mij betreft. Dat is nu helaas eenmaal zo. Als wij morgen een stuk in de 

krant zouden lezen van een vrouw die een perfecte analyse maakt over een belangrijke 

wielerwedstrijd, die mag komen he. Als wij dag na de ronde van Vlaanderen een analyse 

kunnen doen met een madam over die koers: die mag komen hoor. Maar dat is er nog niet, 

helaas. Dus misschien moet je in je thesis eens een warme oproep doen aan bepaalde 
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vrouwen. Als jij straks afstudeert moet je misschien eens heel goed nadenken en experte 

worden in een mannelijk domein (lacht). 

LV: zijn jullie dan op zoek naar die uitzondering? 

YP: ik weet het niet. Het omgekeerde gaat gebeuren. We zijn niet op zoek naar een 

uitzondering, maar het minste dat ze haar kop opsteekt gaan we haar wel gezien hebben. 

BB: ja, je zoekt altijd wel dé uitzondering. Of dat nu een man, vrouw, allochtoon, autochtoon 

is of mensen met een beperking. Je zoekt sowieso altijd iets dat opvalt. En sommige mensen 

vallen op omdat ze in hun blootje door het amazonewoud zijn getrokken, anderen omdat ze 

een vrouw zijn die een mening hebben over iets mannelijks. Dingen die opvallen zijn altijd 

leuk. Dat staat compleet los van gender. 

YP: na een tijd valt het verschil ook weg. Ish en Adil waren in het begin mensen met een 

kleurtje en was je je daar heel sterk van bewust. Nu zijn het simpelweg bekende mensen. 

LV: hoe gaan jullie op zoek naar gasten? Hoe werkt dit systeem bij jullie?  

YP: dat zijn redacteurs. Iedereen die bij ons werkt wordt geacht naar de samenleving te kijken 

en goede gesprekspartners op het spoor te komen. ’s Morgens komen we hier samen en is 

iedereen verplicht om met 1 idee te komen, met 1 spreker of spreekster. Dat wordt allemaal 

op het bord geschreven en als er geen vrouwen op het bord staan vinden we onszelf als 

redactie collectief niet goed bezig. 

LV: maken jullie daarvoor gebruik van een soort databank of een lijst die jullie zelf 

hebben opgesteld met contacten die vaker eens worden uitgenodigd? Bij de Afspraak is 

dat bijvoorbeeld wel het geval. 

BB: ja, wij hebben een beperkt aantal vaste gasten, maar voor de rest zit het grootste deel van 

zo’n databank in ons hoofd. Je hebt een onderwerp of een gast, en in de meeste gevallen weet 

je dan ‘dit is een goede, dit een minder goede’. Je hebt natuurlijk een heel stuk mensen die 

plots hun kop opsteken en opvallen in de actualiteit en waar je iets mee kunt doen. Als het 

over experten gaat zitten de meesten wel in ons hoofd, of hebben we die ooit al wel eens 

ergens gezien. We zijn allemaal wandelende databanken op dat vlak. 

YP: dat is een groot verschil tussen ons programma en bijvoorbeeld het journaal. In het 

journaal moet iemand maar een quote van enkele seconden leveren. Je kunt je dan permitteren 
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om iemand te vragen die je nog nooit hebt geïnterviewd. Wij hebben daarentegen mensen 

nodig die hun sporen al verdiend, en waarvan we weten dat ze in de stresssituatie die een 

televisiestudio eigenlijk toch is, dat ze overeind blijven. meestal zijn dat mensen die al bekend 

zijn of waarvan we weten dat ze gewend zijn om te spreken. Soms hebben we ook mensen die 

nog nooit aan het woord zijn geweest, en dan vertrouwen we op de ervaring van de redacteurs 

om aan de hand van een telefoongesprek te ontdekken of een persoon staande zal blijven in 

een televisiestudio. 

LV: Is het daarom moeilijker om een vrouw te kunnen overtuigen, vermits zij 

onzekerder is? 

BB: als een vrouw overtuigd moet worden betekent dat dat wij al beslist hebben dat ze 

inhoudelijk ok is, dat ze het goed kan uitleggen. Vaak gaat het om eerder praktische dingen 

zoals kinderen, wat gaat mijn baas erover zeggen, ben ik wel de juiste persoon? Maar 

nogmaals: als wij zeggen ‘ja’, dan moet die vrouw dat geloven. Schrijf maar in je thesis: wij 

hebben gelijk. Dames van het hele land, stop met zeveren en met dat minderwaardig gedoe. 

Dat is nergens voor nodig. 

YP: ik heb het gevoel dat dat aan het minderen is.  

BB: inderdaad, maar zelfs al hoor je dat 1 keer op een jaar, is dat 1 keer te veel. Het mag in 

2016 toch geen excuus zijn ‘sorry, ik zit met de kindjes vanavond’. Op 10 jaar tijd heb ik dat 

1 man weten zeggen, John Crombez. Voor de rest kwam die opmerking altijd van een vrouw. 

Enkel de SP.a voorzitter heeft dit 1 keer gezegd. Misschien had hij ook gewoon geen zin, 

maar dit geheel terzijde. Regel het, los het op, je bent goed genoeg, geloof in jezelf dames. 

LV: ok, dat vind ik een mooie afsluiter. Als jullie misschien nog iets willen toevoegen? 

BB: Nee, dan gaan we afsluiten he (lacht). 

LV: oké, enorm bedankt voor dit interview.  
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BIJLAGE 3: INTERVIEW MET JASMIN DIELENS (JD) – EINDREDACTRICE VAN 

‘TERZAKE’ 
LV: Houdt u als eindredacteur rekening met de wijze waarop beide geslachten worden 

gerepresenteerd?  - op welke manier 

JD: Vrouwen en mannen worden op dezelfde wijze gepresenteerd, het is niet zo dat een 

vrouw op een andere manier zal geïnterviewd of in beeld gebracht worden. In Terzake 

nodigen we iemand uit omwille van zijn of haar expertise. De bedoeling is dat de man of 

vrouw van de dag in de studio of reportage van Terzake zit, beleidsmakers, experten. Vaak 

zijn dat mannen die op die posities zitten. Er zijn bijvoorbeeld nu eenmaal meer mannelijke 

partijvoorzitters dan vrouwelijke. We zijn ons bewust dat er daardoor vaker mannen dan 

vrouwen te zien zijn in de uitzending, vandaar dat we actiever op zoek gaan naar vrouwelijke 

experts. 

LV: Houden alle andere mediamakers, redacteurs, regisseurs, … rekening met de 

representatie van de geslachten? – op welke manier? 

JD: Iedereen is zich bewust van het feit dat we meer vrouwen in studio en in reportages willen 

en zoekt daar ook naar. 

LV: Is genderdiversiteit een (belangrijk) item op redactievergaderingen? 

JD: Ja, vaak vragen we ons af: we zoeken iemand met dat profiel, bijvoorbeeld een econoom, 

kennen we een vrouw? 

LV: Er zijn natuurlijk veel andere elementen om rekening mee te houden. Hoe 

belangrijk schat u dat genderdiversiteit is in vergelijking met andere elementen?  

JD: Het belangrijkste blijft natuurlijk dat er iemand met kennis van zaken in studio of in een 

repotage zit. Een studiogast heeft ook nog andere kwaliteiten nodig: vlot kunnen praten, 

duidelijke uitleg kunnen geven onder de specifieke omstandigheden: camera’s en spots op je 

gericht. Als er bv 2 experts gevonden zijn, waarvan de mannelijke toch beter is, kiezen we 

wel voor de mannelijke. In zo’n geval speelt gender geen rol. 

LV: Welke middelen worden gebruikt om genderdiversiteit te bekomen? (bijvoorbeeld 

checklists, de expertendatabank, lijsten met sprekers en experts die herhaaldelijk 

worden uitgenodigd, andere?) 
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JD: Wij gebruiken de gids, de expertendatabank, en het persoonlijke netwerk van redactie. 

Vaak moeten we gewoon de telefoon vastpakken en beginnen rondbellen. We worden dan 

doorverwezen worden naar de juiste vrouw op de juiste plek. 

LV: In september 2015 werd er een diversiteitbriefing gehouden voor de mediamakers 

die werken aan nieuwe programma’s: De afspraak, van gils & gasten en de nieuwe versie 

van Terzake. Had deze briefing veel effect? (Daarbij werden de werknemers 

gemotiveerd  om op een evenwichtige manier aan genderrepresentatie te doen.)  

JD: Dit heeft vooral de bewustwording versterkt. 

LV: Er werden naar verluidt ook workshops gehouden, en er werd een tool gemaakt 

(een checklist, zie bijlage). Bent u hiervan op de hoogte? Kent u deze checklist? Hadden 

deze instrumenten een grote impact? 

JD: De checklist wordt niet gebruikt, de bewustwording is belangrijker. Het is belangrijk dat 

redactieleden weten dat het een aandachtspunt is en er zich actief van bewust zijn wanneer ze 

rondbellen over een onderwerp. 

LV: Zijn dit soort interventies van bovenaf nodig, denk u? 

JD: Dit is vooral belangrijk voor het bewustwordingsproces. 

LV: Is ervaring misschien belangrijker? Bijvoorbeeld gewenning van redacteurs aan de 

noodzaak om vrouwen uit te nodigen. 

JD: Ervaring is nog belangrijker, ja. En gewenning van redacteurs aan de noodzaak om 

vrouwen uit te nodigen is essentieel. 

LV: Welke methoden hebben volgens u de grootste impact?  

JD: Het belangrijkst is dat redacteurs actief hun netwerk uitbreiden. En dat doen ze door te 

zoeken en rond te bellen. 

LV: Uit mijn voorlopige observaties is gebleken dat vrouwen nog altijd sterk zijn 

ondervertegenwoordigd in duidingsprogramma’s. Vooral Terzake doet het niet zo goed 

met slechts 16% vrouwelijke sprekers. Hoe komt dit volgens u?  

JD We zijn er ons van bewust. De Afspraak bijvoorbeeld gaat veel breder in profiel van 

studiogasten, daar zijn er meer opiniemakers. Er zijn veel meer vrouwen die aan dat profiel 
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voldoen. Wij worden meer geconfronteerd met de het feit dat er nog steeds meer mannen op 

hogere beleidsfuncties zitten. 

LV: Er worden bij Terzake ook veel meer mannen in hoge functies getoond. Natuurlijk 

kan de VRT hier niets aan doen als dit ook in realiteit zo is. Wijst dit op een glazen 

plafond voor vrouwen in de maatschappij? 

JD: Ja, dat denk ik wel. Dit zal wellicht wel verbeteren, maar dat is een heel traag proces. 

LV: Is het bij sommige thema’s moeilijker om een vrouw in de studio te krijgen? 

JD: Ja, het is bijvoorbeeld heel moeilijk om een vrouwelijke econoom te vinden. Bij de 

‘harde’ thema’s vinden we vaak enkel mannelijke experts. Dat is erg jammer. 

LV: Uit mijn onderzoek is gebleken dat de leeftijd van sprekers een rol speelt. De 

leeftijd van mannelijke sprekers ligt hoger, terwijl vrouwen op leeftijd minder op 

televisie verschijnen. Over het algemeen worden voornamelijk jongere vrouwen 

uitgenodigd. Dit probleem geldt niet voor mannen. Waar ligt dit aan? 

JD: Ik vermoed dat hier een generatieprobleem speelt? Dat vrouwen vroeger helemaal niet 

doorstootten. Er is nu bijvoorbeeld een generatie jongere vrouwelijke arabisten die naar 

Midden-Oosten trekt zoals Annabel Van den Berghe. Vroeger was dat er niet. 

LV: Worden de presentatrices gebrieft over genderdiversiteit en over het vermijden van 

seksisme en stereotypen? 

JD: De presentatrices zijn er zich zeker van bewust. Het zijn zelf vrouwen, dus ze weten waar 

de pijnpunten of gevoeligheden liggen. 

LV: Is er bewust gekozen voor twee vrouwelijke presentatrices? 

JD: Neen, dat was geen bewuste keuze. 

LV: Gebruiken jullie de expertendatabank? Of bestaat er een eigen databank van 

sprekers die goed passen binnen Terzake?  

JD: Ja we maken gebruik van de expertendatabank. We gebruiken ook de VRT-gids en 

daarnaast ook nog onze persoonlijke netwerken. 
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LV: Heeft u het gevoel dat er te weinig tijd is om op zoek te gaan naar diverse sprekers 

(waaronder dus ook vrouwen)? Zou het de diversiteit ten goede komen als hier meer tijd 

aan wordt besteed? 

JD: We zitten natuurlijk altijd met de druk van de actualiteit en de deadline. Als bijvoorbeeld 

een vrouwelijke experte die dag niet kan, kunnen we niet wachten en kan het zijn dat er 

uiteindelijk voor een mannelijke expert gekozen wordt. 

LV: Is het volgens u mogelijk om ooit een 50/50 representatie te creëren? (50% 

mannelijke en 50% vrouwelijke sprekers in de afleveringen van Terzake) 

JD: Ik vind het nog altijd belangrijker dat de beste persoon met betrekking tot een bepaald 

onderwerp in de studio of in een reportage zit. Ik zou het echt jammer vinden dat we een 

vrouw moeten plaatsen louter omwille van het feit dat ze vrouw is of omwille van het feit dat 

we per se een 50/50 verhouding moeten halen.  

We streven er zeker naar om de resultaten te verbeteren. Net deze week hebben we de 

resultaten van een meting gekregen en die wordt later op het jaar opnieuw gedaan. Dat zorgt 

voor een permanent bewustzijn van het pijnpunt. We moeten constant alert zijn en telkens de 

reflex hebben om te zoeken naar relevante vrouwen. Ook voor ons zou het een goed idee zijn 

om bijvoorbeeld een stagiair de specifieke opdracht te geven om tijdens zijn of haar stage op 

zoek te gaan naar geschikte profielen. 

LV: Oké. Van harte bedankt voor uw medewerking! 
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BIJLAGE 4: FIGUREN BIJ KWANTITATIEF LUIK 
 
Figuur 1: aantal vrouwelijke en mannelijke sprekers per programma (in reële getallen) 

 

Figuur 2: aantal vrouwelijke en mannelijke sprekers per programma (procentueel) 

 

Figuur 3: Spreektijd mannen en vrouwen per programma (in reële getallen) 
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Figuur 4: Spreektijd mannen en vrouwen per programma (procentueel) 

 

Figuur 5: totaal aantal vrouwelijke en  mannelijke sprekers (reële getallen) 

 

Figuur 6: totaal aantal vrouwelijke en mannelijke sprekers (procentueel) 
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Figuur 7: Totale spreektijd mannen en vrouwen (reële getallen) 

 

Figuur 8: Totale spreektijd mannen en vrouwen (procentueel) 
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BIJLAGE 5: CHECKLIST GENDERGEVOELIGE NIEUWSDIENST (VRT) 
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BIJLAGE 6: ANALYSEDOCUMENT – ZIE EXTERNE DRAGER 
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