
 

Uitnodiging en programma expertmeeting 'Homo-acceptatie in de sport' 

 

 

Aan de leden van de raadscommissie Mens en Samenleving, vertegenwoordigers van 

sportverenigingen, sporters, coaches, deskundigen, andere belangstellenden en de 

wethouders Jongerius en Jansen  

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de expertmeeting 'Homo-acceptatie in de 

sport', die op dinsdag 30 september van 14.00 tot 17.00 uur in de raadzaal van 

het Stadhuis aan de Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht zal worden gehouden.  

 

De expertmeeting staat in het teken van de acceptatie van lesbiennes, homo’s, 

biseksuelen en transgenders in de sport (kortweg: LHBT-acceptatie in de sport). 

 

De organisatie van de expertmeeting wordt voorbereid door een werkgroep vanuit de 

gemeenteraad, gevormd door mevr. Bouazani (PvdA) en de heren Buunk (VVD) en De 

Vries (GroenLinks). 

 

 

De expertmeeting kent, naast een plenair gedeelte (met inleidingen en gelegenheid tot 

vragen) een gedeelte waarin aan een drietal thematafels in kleinere en informelere kring 

verder met elkaar kan worden gesproken. 

U wordt verzocht om bij uw aanmelding uw voorkeur voor één thematafel waaraan u 

wenst deel te nemen aan te geven en één tweede keuze voor een thematafel op te 

geven voor het geval de tafel van uw eerste keuze niet meer beschikbaar is. Er wordt 

zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur gehouden. U kunt kiezen uit: 

- Thematafel 1: Beleid  

 

- Thematafel 2: Mannelijke teamsport 

 

- Thematafel 3: Seksuele identiteit & talentontwikkeling in de sport  

 

Een korte beschrijving van de invulling aan de thematafels treft u aan in het programma. 

 

U kunt zich aanmelden via de Griffie van de gemeente Utrecht op het e-mailadres: 

commissiemensensamenleving.secr@utrecht.nl 

 

 

Aanleiding expertmeeting 

In het algemeen gaat het met de homoacceptatie goed in Nederland en in Utrecht, maar 

er is een aantal specifieke domeinen van de samenleving waar het niet goed gaat. Sport 

is er daar een van. Dat is erg jammer, omdat daardoor niet iedereen voluit zichzelf kan 

zijn. Het is extra jammer, omdat sport gezien dient te worden als een maatschappelijke 

activiteit waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, lol hebben met elkaar en mooie 

prestaties neer kunnen zetten en een context biedt waarin mensen zich kunnen 

ontwikkelen. Sport heeft een emanciperende werking. Dit is cruciaal voor jongeren, 

omdat sport een belangrijke activiteit is die jongeren uitdaagt en de gelegenheid biedt 

zichzelf te ontwikkelen, te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Als de sport, in die 

cruciale fase in het leven van een mens, niet een veilige omgeving is waar je jezelf kunt 

zijn zoals je bent, dan is dat een groot gemis. 

 

Sport, sport verenigingen, teams, trainingen en wedstrijden vormen ook een sociale 

omgeving waarin groepsvorming net zo belangrijk als individueel uitblinken. Clubgevoel 
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is kenmerkend voor sport. Je naar het team voegen is soms de norm, maar uit de band 

springen kan net zo belangrijk zijn om te excelleren. Er gelden ook duidelijke spelregels 

en ongrijpbaar mooie tradities die een spannende omgeving creëren voor individuele 

expressie. In sommige sporten hoeven LHBT-ers ogenschijnlijk geen problemen te 

verwachten, maar in andere sporten zijn onwaarschijnlijk weinig LHBT-ers zichtbaar. 

 

 

Doel expertmeeting 

- Het uitwisselen van ervaringen door de diverse betrokkenen aan de hand van: 

- een verkenning van de stand van zaken; 

- een beschrijving van lopende acties; 

- de succes- en faalfactoren. 

- Het formuleren van nieuwe actiepunten. 

- Het door vertegenwoordigers van de Utrechtse gemeenteraad bepalen of, en zo ja 

hoe, de conclusies en aanbevelingen van de expertmeeting ter agendering aan te 

dragen zijn voor gemeentelijk beleid (b.v. in de Sportnota en door tussenkomst 

van de VSU). 

 

 

De expertmeeting is ook toegankelijk voor belangstellenden en zal te volgen zijn via 

internet: http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsvergadering/vergaderingen-online/  

De resultaten van de expertmeeting zullen ook teruggekoppeld worden aan de 

raadscommissie Mens en Samenleving. 

 

 

====== 

 

 

 

Programma expertmeeting 'Homo-acceptatie in de sport,  

30 september 2014 
 

 

13.45 – 14.00 uur: Inloop/ontvangst  

 

 

14.00 - 14.10 uur:   Opening door dagvoorzitter, dhr. Paul Verweel 

Paul Verweel is hoogleraar Bestuur & Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht, 

waar hij onderzoek doet naar interactie tussen groepen in organisaties en naar 

acceptatie van groepen. Hij was jarenlang als bestuurder actief in de VSU en in het 

voetbal, onder ander als vice-voorzitter amateurvoetbal bij de KNVB. 

 

 

14.10 - 14.30 uur:   Inleiding, mevr. Agnes Elling 

Mevr. Agnes Elling is stafmedewerker wetenschapsontwikkeling bij het Mulier Instituut.  

Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting met als doel 

de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en 

beleidseffectiviteit op het terrein van sport. 

(circa 20 minuten). 

 

 

14.30 – 15.00 uur: De aftrap 

De dagvoorzitter gaat in gesprek met de inleider en vraagt een beleidsmaker, een 

sporter en een coach naar hun ervaringen 

 

 

15.00 – 15.15 uur: Pauze (koffie/thee aan de Thematafels) 

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsvergadering/vergaderingen-online/


 

 

15.15 – 16.15 uur:  Thematafels 

De aanwezigen worden uitgenodigd om aan de thematafels verder te discussiëren over 

de thema’s:  

Thematafel 1:          

Beleid (gespreksleider: Gadiza Bouazani) 

In Utrecht sport iedereen mee, homo, hetero of biseksueel. Het doel is dat lesbische 

vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen zich prettig en veilig moeten voelen 

binnen de sport. Sinds 2010 zet Utrecht zich o.a. met de Vereniging Sport Utrecht in 

voor homo- en lesbische emancipatie binnen de sport. Wat is hiervan de stand van 

zaken? Hoe wordt er in Utrecht aan een sportklimaat gewerkt waarin iedereen zich 

geaccepteerd voelt, ongeacht de seksuele voorkeur? Is er sprake van structureel beleid? 

Op welke wijze krijgt deze inzet vorm binnen het Utrechtse sportbeleid? Welke 

activiteiten worden ondernomen en door wie? Wat zijn 'good en bad practices'? 

 

 

Thematafel 2: 

Mannelijke teamsport (gespreksleider: Willem Buunk) 

In de mannelijke teamsporten zijn homo’s weinig zichtbaar. Het is makkelijk om het 

voetbal als voorbeeld te noemen, maar het lijkt ook te gelden voor sporten waarvan het 

imago niet op voorhand homo-onvriendelijk is. Kennelijk werpt de dynamiek van het 

sporten in teams een drempel op voor homo’s om uit de kast te komen of voor homo’s 

om deel te nemen aan de sport. Wat is er aan de hand in de mannenteams van 

populaire sporten? Staat het creëren van teamgevoel individuele ontplooiing van de 

sporter als mens in de weg? Wat is de rol van de coach en van de trainingsmethoden? 

Wat kunnen sporters doen? Wat is het verschil met de cultuur en de aanpak in 

vrouwenteams? 

 

 

Thematafel 3:          

Seksuele identiteit & talentontwikkeling in de sport (gespreksleider: Steven de Vries) 

Sport heeft een emanciperende werking. Dit is cruciaal voor jongeren, omdat sport een 

belangrijke activiteit is die jongeren uitdaagt en de gelegenheid biedt zichzelf te 

ontwikkelen, te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen.  

Hoe wordt bij talentontwikkeling aandacht besteed aan de mens achter de sporter? Op 

welke manier wordt een sporter de gelegenheid geboden zichzelf te zijn, ook als het gaat 

om zijn/haar seksuele identiteit? Wat is de rol van coaching bij de persoonlijke 

ontplooiing in relatie met de sportieve ontwikkeling? Wat zijn de goede voorbeelden van 

individuele begeleiding in de sport? 

 

 

16.15 – 16.55 uur:  Terugkoppeling en plenaire discussie  

De voorzitters geven een korte terugkoppeling over de uitkomsten van de drie 

discussietafels. Daarna volgt een plenair debat waaruit conclusies en aanbevelingen 

volgen. 

 

 

17.55 - 17.10 uur:   conclusies/aanbevelingen en afsluiting 

Met zo mogelijk ook een eerste reactie van een van de aanwezige wethouders op de 

conclusies en aanbevelingen. 

 

17.10 - 17.45 uur:   Informeel samenzijn met drankje  

 

 

 

 



 

 


