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Begin 2021 heeft Sjors Röttger directeur NHV, samen met 25 andere sportbonden het  Charter Diversiteit ondertekend. Hiermee spreken wij de 

intentie uit om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie binnen het handbal. Het NHV is om die reden eerder dit jaar een samenwerking 

gestart met de Alliantie Gelijkspelen 4.0 om samen de acceptatie van LHBTI+ personen binnen het handbal te bevorderen. Het NHV heeft 

gekozen voor een gedegen aanpak. Eerst een onderzoek onder de belangrijkste doelgroep: onze leden, om een duidelijk beeld te krijgen van 

behoeften en uitdagingen voor een meer inclusieve handbalsport. De uitkomsten van dit onderzoek tonen aan dat handbal goed scoort op 

LHBTI+ acceptatie, maar dat er ook veel draagvlak is om dit gericht verder te verbeteren. Daarbij laten de uitkomsten zien dat het goed is om 

specifieke aandacht te hebben voor de rol van trainers en het vergroten van hun handelingsbekwaamheid, het ondersteunen van besturen bij 

inclusiebeleid / richtlijnen en het vergroten van de LHBTI+ acceptatie bij jongensteams / mannenteams. Ook benadrukken de respondenten 

het belang om gedurende het hele seizoen op een positieve wijze aandacht te besteden aan LHBTI+ acceptatie. De uitkomsten vormen de basis 

voor een specifieke aanpak waarin het NHV, samen met de Alliantie Gelijkspelen 4.0, in het seizoen 2021/2022 zich inzet voor een inclusieve 

en veilige handbalsport voor iedereen.

Belangrijk om LHBTI+ acceptatie in het handbal te vergroten? Is diversiteit en inclusie een belangrijk thema binnen jouw vereniging? ( volgens bestuurders)



ERVAREN LHBTI+ ACCEPTATIE 
IN DE HANDBALSPORT 7,9

   De respondenten geven gemiddeld 
 een 7,9 voor de LHBTI+ acceptatie in 
het handbal

“
“Bij ons op de vereniging nooit een punt 
geweest. We zijn gevestigd in een grote stad 
en denk relatief hoog opgeleid team. Hand-
bal heeft niet zo’n macho voetbalcultuur” 
(handbalspeler) 

“

“Ik heb jaren lesbische teamgenoten gehad en 
dat was nooit een probleem bij ons in het team 
of binnen de vereniging” 
(handbalspeler) 

“
“Binnen onze vereniging waren / zijn er diverse LHBT+- 
bestuursleden (in het bijzonder homo’s en lesbiennes), trainers, 
speelsters en spelers actief. Nooit is hier door mede verenigings- 
leden een probleem van gemaakt”. 
(handbalbestuurder) 

“

“Loop al jaren mee op (inter-)nationaal 
niveau en heb nooit vormen van discriminatie 
of afwijzing/buitensluiting gemerkt.
(handbalspeler) 

In mijn team / op mijn club worden 
regelmatig grappen of negatieve op-
merkingen gemaakt over homo- en 
biseksualiteit 
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Voor jongens / mannen is het moei-
lijk om in de handbalsport openlijk 
voor hun homo- of biseksualiteit uit 
te komen

SPELERS

BESTUURDERS

TRAINERS

18%

16%

22%

Ik zou er geen enkel probleem 
mee hebben wanneer een speler / 
speelster uit mijn team / op mijn 
vereniging aangeeft lesbisch, homo 
of biseksueel te zijn
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98%

99%

99%

Ik zou geen enkel probleem hebben 
met een transgender sporter in mijn 
team / op mijn vereniging 
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BESTUURDERS

TRAINERS
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87%

(zeer) mee eens (zeer) mee eens (zeer) mee eens



4 op 10 spelers kennen geen 
LHBTI+ sporters op hun handbal- 
vereniging

8 op 10 bestuurders geven aan 
dat hun vereniging geen specifiek 
beleid of activiteiten hebben t.a.v 
diversiteit en inclusie

Driekwart van de trainers vindt het 
zijn of haar rol om de inclusiviteit in hun 
team te bevorderen

1 op de 5 jongens / mannen geeft aan dat er regelmatig 
grappen worden gemaakt in hun team t.a.v. homo- en bi-
seksualiteit. Bij de meisjes / vrouwen ligt dit slechts op 2 %

Kwart van de trainers vindt dat 
hij / zij meer kan doen voor LHBTI+ 
acceptatie op de vereniging

Maar liefst 94 % van de bestuurders 
vindt het goed dat het NHV de accep-
tatie van LHBTI+ personen in de sport 
bespreekbaar maakt

Respondenten zijn het meest 
bekend met lesbische meisjes /
vrouwen op hun handbalvereniging

ERVAREN LHBTI+ ACCEPTATIE 
IN DE HANDBALSPORT



BELANGRIJKSTE BELEMMERINGEN 
T.A.V. LHBTI+ ACCEPTATIE IN DE 
HANDBALSPORT

“

“De acceptatie wordt het makkelijkst 
gemaakt voor LHBT+ sporters als er niet 
wordt gesproken over LHBT+”.  
(handbalspeler)

“

“De onbekendheid maakt het denk ik eng, 
zowel voor de desbetreffende persoon als 
omgeving”. 
(handbalspeler)

“

“De team / leeftijdsgenootjes die een mening 
uiten, waardoor LHBT+-ers niet durven uit te 
komen voor hun geaardheid” 
(handbaltrainer)

“

“Het uitdragen door het NHV van een 
gericht beleid. Eigenlijk zou ik niet weten 
als er een transgender bij ons komt sporten 
in welk team ik hem of haar mag plaatsen” 
(bestuurder handbalvereniging)

Maatschappelijke normen over seksuele 
voorkeur en genderidentiteit

44 % 38 % 46 %

(Negatieve) reacties van supporters 31 % 36 % 43 %

De publieke opinie 29 % 31 % 33 %

De (macho)cultuur en omgangsvormen in het 
handbal

23 % 15 % 14 %

De heterocultuur op de handbalvereniging 10% 8 % 12 %

De houding van trainers en coaches 8 % 3 % 3 %

spelers bestuurders trainers/coaches



MAATREGELEN TER BEVORDERING 
VAN LHBTI+ ACCEPTATIE IN DE 
HANDBALSPORT

45% 38% 28%

23% 10% 28%

Positieve aandacht en 
steun vanuit het NHV en 
de vereniging 

Dragen van regen-
boogaanvoerdersband     

Bij trainersopleidingen 
aandacht besteden aan inclusie 
en LHBTI+ acceptatie 

Meer bewustwording 
via een algemene 
mediacampagne 

LHBTI+-(oud-)handballers 
die hun verhaal en ervaringen 
in de media delen 

Meld je hier aan voor het webinar 
“Diversiteit in de sport” op woensdag 
24 november

>>

Vraag hier een workshop of bijscho-
ling aan voor het kader en teams van 
jouw vereniging

>>

Doe hier de inclusiecheck voor jouw 
vereniging

>>

Het bestraffen van negatief 
gedrag of negatieve uitingen 
gericht op LHBTI+ personen 
op en rondom de handbal-
velden 

Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS, in opdracht van de Alliantie Gelijk-
spelen 4.0 en uitgevoerd door PODIUMvoorSPORT. Meer informatie over de Alliantie Gelijkspelen is te vinden 
op www.alliantiegelijkspelen.nl www.alliantiegelijkspelen.nl 

https://www.handbal.nl/aanmelden-webinar-lhbt/
https://www.johnblankensteinfoundation.nl/vraag-een-gratis-workshop-aan/
https://www.weeswelkomindesport.nl/

