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GENDERBELEID UCOS  

1. INLEIDING 

Als humanistische ngo behoort gelijkwaardigheid tussen man en vrouw tot de kernwaarden van UCOS. 

Een specifiek genderbeleid, ingebed in de algemene werking is dan ook een logisch gevolg. In de 

dagelijkse praktijk wordt hiermee dan ook al lange tijd rekening gehouden bij zowel de werking als de 

activiteiten van onze organisatie. In de periode 2003-2010 werd expliciet ingezet op een inhoudelijke 

werking met betrekking tot gender en duurzame ontwikkeling.  Vanaf 2011 werd het opgenomen als 

transversaal thema. 

 

2.  PERIODE 2003 -2010 

2.1. Prioritair thema 

Gedurende deze periode zette UCOS, zoals andere NGO’s, expliciet in op het thema gender als 

prioritair thema. Een medewerkster werd aangetrokken om het genderbeleid waar te maken.  In 2010 

hield de werkgroep Gender van de koepelorganisatie 11.11.11, waarvan UCOS één van de drijvende 

krachten was, op te bestaan. 

 

2.2. Visie (ingekorte versie van 30.06.2005) 

Op de VN conferentie te Johannesburg in 1992 (United Nations Conference on Environment and 

Development) werd gendergelijkwaardigheid als een doel én als een voorwaarde van duurzame 

ontwikkeling beschouwd. Daarom is de strijd voor vrouwenrechten belangrijker dan ooit. In een 

wereldorde waarin steeds meer het recht van de sterkste lijkt te gelden, moeten alle vormen van 

onderdrukking en uitbuiting worden bevochten. Ondanks een jarenlange strijd van 

vrouwenbewegingen wereldwijd stellen we vast dat vrouwen veelal de zwaarste last van de 

economische globalisering dragen, niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook bij ons. Vrouwen 

worden er op een brutale manier aan herinnerd dat ze onderaan de sociale ladder staan. Zo maken 

vrouwen 70% uit van de 1.3 miljard armste mensen. Niet alleen armoede is een schrijnend globaal 

probleem, ook geweld, ecologische degradatie en migratie zijn uiterst gegenderde globale fenomenen 

die een duurzame ontwikkeling verhinderen.  

Kortom, in alle uithoeken van de wereld vechten vrouwen op hun manier voor vrijheid van uitbuiting en 

dominantie. Daarom kiest UCOS ervoor om veel aandacht te besteden aan het thema gender en het 

systematisch in de kijker te plaatsen. De overlevingsstrategieën, politieke analyses en acties van 
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vrouwen wereldwijd tegen hun onderdrukking vormen een onuitputtelijke inspiratiebron voor iedereen 

die wil werken aan die ‘andere wereld’. 

 

UCOS geeft het concept gender een complexe invulling. Onze definitie van dit concept is geïnspireerd 

op de feministische theorie van het kruispuntdenken. Deze gaat ervan uit dat naast sekseverschil er 

veel andere sites van verschil zijn waar machtsrelaties op inspelen. Deze machtssites zijn met elkaar 

verbonden en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Concreet vullen o.a. huidskleur, etnische 

achtergrond, economische klasse en seksualiteit het begrip gender in. De onderdrukking van vrouwen 

moet begrepen worden als een systeem van onderdrukking dat uit de interactie van verschillende 

machtsrelaties bestaat. Zo is de situatie van een zwarte vrouw in Zimbabwe anders dan die van een 

Belgische vrouw uit de middenklasse. Pijnlijke voorbeelden hiervan vind je ook dichter bij huis. Het is 

geen toeval dat de meeste krachten voor slecht betaalde arbeid, waar weinig scholing voor gevraagd is 

en waar quasi geen sociale bescherming wordt geboden in grote mate vrouwelijk en/of gekleurd zijn. 

Daarom wil UCOS met haar activiteiten rond gender steeds de link leggen tussen Noord en Zuid. Wij 

hopen op die wijze niet in de val van het ‘cultureel imperialisme’ te trappen. Het zou ingaan tegen onze 

visie over kleinschaligheid en zelfbepaling dat wij in het Noorden kunnen bepalen wat emancipatie en 

ontwikkeling moet inhouden voor vrouwen uit het Zuiden. Met deze invalshoek willen we ook 

aantonen dat gendergelijkwaardigheid in het Noorden nog altijd niet gerealiseerd is en dat de positie 

van vrouwen in het Westen vaak verbonden is met die van vrouwen in ontwikkelingslanden.Een 

voorbeeld waarbij het gedrag en de waarden van vrouwen en mannen in het Noorden verweven is met 

de positie van vrouwen uit het Zuiden is de opkomst van het buitenlands huishoudelijk personeel 

(domestic workers). 1 

 

2.3. Actieplan 

Zie bijlage: actieplan gender 2003 -2007. 

 

3. PERIODE VANAF 2011 

Na een periode van intense inzet op gender kiest UCOS voor de focus op duurzame menselijke 

ontwikkeling en wereldburgerschap vanaf de start van het programma  2011-2013.  Het thema gender 

wordt als transversaal thema opgenomen in de acties en de werking van de organisatie wordt 

gescreend op zijn genderbeleid. 

                                                
1 De, vooral vrouwelijke, huishoudhulpjes vullen de leemte op die Westerse vrouwen ervaren in het huishouden en de opvoeding van 

kinderen doordat Westerse mannen, de ‘nieuwe man’ ten spijt, nog steeds niet dezelfde verantwoordelijkheden opnemen in het gezin. Of 
de achtergebleven kinderen door goede zorg omringd worden en het geluk van de vrouwen in hun nieuwe (slaven)leven is dan van 
secundair belang. 

http://www.ucos.be/
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In de Raad van bestuur bewaakt een bestuurder de implementatie van het genderbeleid. 

 

2.1.Visie 

In de visie van UCOS staan waarden als openheid, verdraagzaamheid en respect voor persoon en 

maatschappij centraal. Daarom voert UCOS al sinds haar ontstaan een gelijke kansenbeleid waarbij 

iedereen welkom is ongeacht achtergrond, beschouwingen of gender. UCOS’ genderbeleid is tweeledig 

en bestaat uit een organisatorisch en een programmatorisch luik. Enerzijds streven we er naar om 

zowel in ons beleids- en overlegorgaan als in ons team zo goed mogelijk een weerspiegeling te zijn van 

de maatschappelijke realiteit. Aansluitend beogen  we een werkomgeving waarin alle medewerkers 

maximale kansen krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen. Anderzijds focussen we als educatieve 

ngo ook sterk op de realiteit van de vrouw in het Zuiden en in de wereld. Door middel van 

sensibilisering en vorming stimuleren wij studenten om kritisch na te denken over gender in relatie met 

duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. 

 

2.2. UCOS als organisatie 

UCOS kiest binnen haar organisatiestrategie resoluut voor een aanpak van gender mainstreaming, 

oftewel een geïntegreerde genderaanpak. UCOS houdt op een transversale en systematische manier 

rekening met de gelijkheid tussen man en vrouw. Dit zowel in beleid als actie.  

 

2.2.1 Rekrutering 

2.2.1.1 Team 

De ngo-sector en dan vooral de tak van de noordwerking is over het algemeen zeer vrouwelijk (bron: 

ngo openboek). UCOS vormt hier een uitzondering met drie mannelijke en drie vrouwelijke 

personeelsleden. We vinden het belangrijk dat dit evenwicht in stand gehouden wordt. Gezien onze 

beperkte personeelsbezetting werken we niet met quota’s, maar bij aanwervingen wordt wel rekening 

gehouden met het genderevenwicht. 

 

2.2.1.2 Algemene Vergadering  en Raad van Bestuur 

Met 10 vrouwelijke en 17 mannelijke leden in de Algemene Vergadering (AV) hebben we een redelijk 

evenwicht bereikt. Toch is dit nog voor verbetering vatbaar. In de toekomst zullen we vrouwen die 

banden hebben met UCOS nog meer aanspreken en aanmoedigen om lid te worden van onze AV. De 

Raad van Bestuur (RvB) telt 4 vrouwelijke en 8 mannelijke bestuursleden. Met een 1/3 

vertegenwoordiging van vrouwen is dit op zich geen slecht resultaat. Toch geldt ook hier hetzelfde als 

http://www.ucos.be/
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bij de AV. Bindende maatregelen nemen om dit onevenwicht te verhelpen lijkt ons niet wenselijk maar 

in de toekomst zullen we vrouwen nog meer aanmoedigen om zich verkiesbaar te stellen als 

bestuurslid.  

 

2.2.2 Genderverantwoordelijke 

Sinds kort is er (opnieuw) een personeelslid die zich binnen haar functie buigt over het genderbeleid en 

de genderpraktijk van de organisatie, mee nadenkt over vormingen en zelf aan vormingen en 

overlegcomités deelneemt.  

 

2.2.3 Work-life balance 

Naast en boven de wettelijke voorzieningen werden de volgende maatregelen genomen: 

- 37-uren week in het kader van arbeidsduurverkorting (6 adv dagen voor een 1VTE): zie 

arbeidsreglement 

- glijdende werkuren: zie arbeidsreglement 

- aanpassing van het werkrooster aan de gezinsomstandigheden van het personeelslid, op basis van 

expliciete vraag aan coördinator 

- occasioneel thuiswerk mogelijk op basis van expliciete vraag aan coördinator. 

  

2.3. Werking met belangrijke gendercomponenten 

Als educatieve ngo die de humanistische waarden sterk onderschrijft, draagt UCOS een 

verantwoordelijkheid om binnen haar sensibiliserings- en vormingswerk grote aandacht te spenderen 

aan gendergelijkwaardigheid. Studenten uit het hoger onderwijs zijn ons doelpubliek bij uitstek. Het is 

van groot belang om hen als wereldburgers een gendergevoelige invulling op wereldburgerschap mee 

te geven. 

 

2.3.1 Selectie trajecten 

UCOS organiseert jaarlijks verschillende buitenlandtrajecten. Zo is er de klimaatconferentie in Parijs in 

het najaar van 2015 en het GUC-project naar Congo in het voorjaar van 2016. Voor elk daarvan vindt 

er een intensieve selectie en voorbereiding plaats. We streven telkens naar een 50/50 

genderevenwicht. Dit is niet altijd haalbaar maar desalniettemin een belangrijk streefdoel.  

 

 

http://www.ucos.be/
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2.3.2 Externe communicatie 

Via onze externe communicatiekanalen, waaronder onze Facebookpagina, website en nieuwsbrief, 

trachten we een breed draagvlak te creëren rond gendergelijkwaardigheid. Zo worden artikels en 

webpagina’s gedeeld die doen stil staan bij de positie van de vrouw in het Zuiden. Ook initiatieven rond 

dit thema worden via deze kanalen bekend gemaakt. 

 

2.3.3 Omkadering Zuidmobiliteit 

Studenten van Vlaamse hoge onderwijsinstellingen die in het kader van onderzoek of stage naar het 

Zuiden vertrekken, volgen bij UCOS een omkaderingstraject, bestaande uit een voorbereidingsdag, 

opvolging ter plaatse via een notebook en een afsluitende debriefingsessie. Tijdens hun verblijf worden 

zij vaak geconfronteerd met ongelijke genderverhoudingen. Op de voorbereidingsdagen wordt in een 

aantal casussen hierop gefocust. 

 

2.3.4 Sensibilisering op de UAB 

Onze sensibiliseringscampagnes op de campussen van de VUB en de EhB zijn tweeledig. Enerzijds zijn 

er de grootschalige acties waarbij het zaak is zoveel mogelijk studenten op een laagdrempelige wijze te 

doen stilstaan bij ontwikkelingsthema’s. Anderzijds organiseren we activiteiten waarbij we studenten 

op een diepgaandere manier willen informeren, al dan niet in samenwerking met docenten. Voor enkele 

mogelijk toekomstige activiteiten hebben we reeds de eerste gesprekken achter de rug met RHEA, een 

onderzoekscentrum rond gender, diversiteit en intersectionaliteit verbonden aan de VUB. Bij de 

grootschalige campagnes die georganiseerd worden op de VUB en niet specifiek gericht zijn op gender, 

wordt steeds getracht dit thema te integreren. 

 

http://www.ucos.be/
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BIJLAGE: ACTIEPLAN GENDER 2003 - 2007 

 

1.1. Algemene doelstelling 

Draagvlak voor gender vergroten als essentiële factor in duurzame ontwikkeling in Noord en Zuid.  

 

1.2. Specifieke doelstelling 

Vorming en mobilisering van de VUB-gemeenschap rond een gendergevoelige samenleving in Noord 

en Zuid. 

 

DOOR 

1. Het mainstreamen van het genderthema.  

2. Organisatie van uitsluitend gender-momenten. 

3. Netwerking met andere ngo’s, vrouwenorganisaties en organen aan de VUB-instelling. 

 

Doelgroep_____ 

Educatief traject 

Studenten  Professoren/Onderzoekers Beleid VUB Vrijzinnige organisaties 

SENSIBILISERING 

(=doen weten) 

Nieuwsbrief 

Ludieke acties 

Nieuwsbrief 

Ludieke acties 

Nieuwsbrief 

Ludieke acties 

Nieuwsbrief 

Ludieke acties 

BEWUSTMAKING 

(=meningsvorming) 

Wereldvrouwenfestival 

Debatten-films-

conferenties 

Nieuwsbrief en 

Website (+ forum) 

Wereldvrouwenfestival 

Debatten-films-

conferenties 

Nieuwsbrief en Website 

Participatie aan netwerken  

Participatie aan 

netwerken 

Wereldvrouwenfestival 

Debatten-films-

conferenties 

Nieuwsbrief en 

Website 

Wereldvrouwenfestival 

Debatten-films-

conferenties 

Nieuwsbrief en 

Website 

ACTIVERING Wereldvrouwenfestival 

Thesissen 

Papers 

Vrijwilligerswerk 

Stage  

Wereldvrouwenfestival 

Thesispromotie 

Onderzoek en Onderwijs 

Inhoudelijke steun 

Participatie aan netwerken 

Participatie aan 

netwerken 
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WAARBORGING Blijvend engagement 

rond gender 

(onderzoek, werk, 

vrijwilligerswerk,…) 

Verankering gender in 

kader van duurzame 

ontwikkeling in curriculum 

  

 

 

Tussentijdse 

resultaten 

2003 2004 2005 2006 2007 

1.Mainstream-ing 

genderthema. 

Gender is ingebed 

in 2/3e van de 

UCOS-activiteiten 

Gender is 

gemainstreamd in 

werking UCOS. Dit 

vraagt een 

voortdurende 

inspanning 

(onderzoek), dit 

wordt als 

constante 

ingebouwd. 

Gender is 

gemainstreamd in 

werking UCOS. 

Gender is 

gemainstreamd in 

werking UCOS. 

Gender is 

gemainstreamd in 

werking UCOS. 

2. Organisatie van 

uitsluitend 

gendermomenten. 

Geen exclusieve 

gender activiteiten 

Eigen 

sleutelmoment en 

eigen educatieve 

activiteiten 

Sleutelmoment 

wordt gedragen 

door verschillend 

actoren/organisati

es op de VUB. 

Aantal aanwezigen 

groeit (250). 

Ngo’s en 

vrouwenorganisati

es zijn actief 

betrokken bij de 

organisatie van het 

moment. Aantal 

aanwezigen groeit 

(300). 

Lokale omgeving 

rond VUB 

(gemeente, …)is 

actief betrokken bij 

moment. Aantal tot 

350. 

3. Netwerking met 

andere ngo’s, 

vrouwenorganisati

es en VUB-

organen. 

Deelname aan 

netwerken met 

oog op 

beleidsbeïnvloedin

g (cf 4.) 

 

 

Opvolging 

Wereldvrouwenma

rs 

Deelname aan 

netwerken met 

oog op vertalen 

van thema’s naar 

educatieve 

activiteiten. 

 

Wereldvrouwenma

rs heeft draagvlak 

aan VUB. 

Vertaling van 

thema’s 

netwerking naar 

lessen en 

onderzoek VUB. 

 

 

 

Actieve participatie 

van VUB aan 

WVM. 

Studenten denken 

actief mee rond 

thema’s van de 

netwerken, zodat 

hun visie ernaar 

kan overgedragen 

worden. 

WVM: evaluatie en 

opvolging voor 

volgende editie. 

Instelling VUB is 

partner in sommige 

activiteiten van de 

netwerken. 

 

WVM: evaluatie en 

opvolging voor 

volgende editie. 

4.Beleidsbeïnvloed

ing 

UCOS lobbiet op 

verschillende 

beleidsniveau’s. 

Geen actieve 

werking. 

Geen actieve 

werking. 

Geen actieve 

werking. 

Geen actieve 

werking. 
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1.3. Doelgroep 

Zie doelgroep en educatief continuüm.  

 

2. VERSLAG 2004: RESULTATEN 

2.1. Algemeen 

Zie tabel 2.1. 

 

2.2. Activiteiten 

 

Tussentijdse 

resultaten (cf. 

AP 2005) 

Geplande activiteiten AP 

2004 

Gerealiseerde activiteiten 

AP 2004 

Opmerkingen  

 

 

 

 

 

Verankering 

van Gender in 

de activiteiten 

van UCOS 

Thesisbegeleiding 

 

 

2(?) thesissen van 

studenten begeleid 

De vraag van studenten 

naar begeleiding van UCOS 

blijft groot. Hier wordt veel 

tijd aan besteed. Wel is er 

een evolutie naar meer 

doorverwijzing van 

studenten naar andere 

NGO’s.  

Thesisbeurs 2 beurzen gerealiseerd ism 

wetenschapswinkel VUB 

Via verschillende 

organisaties werd een reeks 

thema’s verzameld die 

gender centraal stellen. 

Voorstelling 

stagemogelijkheden in 

buitenland (ism VLIR) 

Met voorstelling 

stageproject in een 

vrouwenorganisatie. 

Gehaald.  

http://www.ucos.be/
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Orientation day Genderwerking UCOS 

wordt voorgesteld aan 

buitenlandse studenten. 

 

Gehaald. 

 

UCOS-Quiz Er wordt gepolst naar de 

kennis van de deelnemers 

over gender en 

ontwikkeling. 

Gehaald.  

 

Scholieren maken kennis 

met werking UCOS. 

Genderwerking UCOS 

wordt toegelicht aan 

scholieren die VUB 

bezoeken. 

Er werd les gegeven aan 

scholieren van het 

middelbaar onderwijs die de 

VUB voor één dag kwamen 

bezoeken. De 

genderwerking werd 

voorgesteld. 

 Studiewerk over 

mainstreaming 

De 

genderverantwoordelijke 

kan studiewerk verrichten 

om de mainstreaming van 

gender in de activiteiten 

van UCOS te garanderen. 

Gehaald. Zie ook deelname 

aan conferenties en 

netwerken onderaan. 

    

 

 

 

 

 

Debat Organisatie van debat rond 

de hoofddoek. 

 

Het hoofddoeken debat was 

op dat moment erg actueel. 

UCOS bood dmv het debat 

de verschillende stemmen in 

het debat een forum aan de 

VUB. 

http://www.ucos.be/
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Activiteiten 

UCOS 

uitsluitend over 

gender  

 

 

 

 

 

 

Bewustmakingsactiviteiten 

Participatie aan schone 

kleren campagne. 

UCOS participeerde in de 

schone kleren campagne en 

vestigde de aandacht op h 

et gegeven dat vooral 

vrouwen tewerkgesteld 

worden in dit soort 

industrieën (hoge werklast, 

grote flexibiliteit, lage 

verloning en geen sociale 

bescherming). 

Opvolging van Beijing-

verklaring en Actieplatform 

(B+10) en de Millenium 

Development Goals). 

De 

genderverantwoordelijke 

volgt de acties op rond 

Beijing, Beijing +10 en de 

MGD +5 en integreert de 

kennis  over de aanbod 

gekomen 

genderproblematiek in de 

UCOS-activiteiten. 

Publicatie van  4  artikels in 

UVV- info, waarvan 1 

uitsluitend over Gender en 

Globalisering. 

1 artikel was uitsluitend 

gewijd aan Gender en 

Globalisering. In de andere 

drie artikels kwam gender 

steeds aan bod als 

transversaal thema. (???) 

http://www.ucos.be/
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Vrouwendag  Nav Internationale 

Vrouwendag werd van 

“Jeansbroek tot hoofddoek” 

georganiseerd. 

 

Het sleutelmoment was een 

groter succes dan verwacht. 

Het was de eerste editie en 

we verwachtten 100-tal 

mensen. Er participeerden 

ruim 200 studenten en 

geïnteresseerden aan de 

dag en er werd een nog 

breder publiek bereikt door 

artikels in de verschillende 

interne 

communicatiekanalen van 

de VUB. De activiteit kreeg 

tevens aandacht in lokale 

media (Radio 2, Brussel 

Deze Week, Zone 02). Voor 

de uitwerking werd 

samengewerkt met de 

vakgroep Agogische 

Wetenschappen. Zo werden 

studenten actief betrokken 

bij het evenement. Ook de 

vrijwilligers steunden het 

project, evenals socio-

culturele verenigingen.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Participatie aan 

conferentie Globalising 

Women’s rights (Bonn). 

 

Door aan deze conferentie 

deel te nemen kon UCOS 

ervaringen uitwisselen met 

andere ngo’s. 

 

http://www.ucos.be/
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Netwerking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerking met ngo’s en 

vrouwenorganisaties rond 

het genderthema. 

De bedenkingen van 

studenten, professoren en 

onderzoekers worden 

teruggekoppeld naar de 

netwerken. 

 

Participatie aan conferentie 

over Vrouwen en Vrede. 

Door aan deze conferentie 

deel te nemen kon UCOS 

ervaringen uitwisselen met 

andere ngo’s. 

 

UCOS neemt actief deel 

aan de Gendergroep van 

11.11.11. 

 

De expertise en thema’s 

worden als leidraad gebruikt 

voor de educatieve 

activiteiten. De 

bedenkingen van studenten, 

professoren en 

onderzoekers worden 

teruggekoppeld naar de 

netwerken. 

 

UCOS neemt actief deel 

aan de Commissie Vrouwen 

en Ontwikkeling. 

De expertise en thema’s 

worden als leidraad gebruikt 

voor de educatieve 

activiteiten. De 

bedenkingen van studenten, 

professoren en 

onderzoekers worden 

teruggekoppeld naar de 

netwerken. 

 

 

UCOS neemt actief deel 

aan de 

Wereldvrouwenmars. 

UCOS participeert aan de 

vergaderingen en 

activiteiten van de WVM. 

De WVM was betrokken bij 

de Vrouwendag van UCOS 

en erg zichtbaar dmv een 

lezing, video en 

infoverspreiding. 

http://www.ucos.be/


 

 

UCOS vzw | Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking             13 

Pleinlaan 5 - 1050 Brussel |  02 614 81 65 | contact@ucos.be | www.ucos.be 

 

 

 UCOS participeert in de 

Schone Kleren-campagne 

De Schone Kleren-

campagne was gericht op de 

gemeente Etterbeek en de 

omgeving van de VUB. 

Verschillende 

vrouwenorganisaties 

werkten hier aan mee (??) 

Netwerking met VUB-

organen rond het 

genderthema. 

Het Centrum voor 

Vrouwenstudies en de 

Diversiteitscommissie 

worden betrokken bij de 

werking van UCOS. 

Er werd samengewerkt met 

het CVRS voor de 

Vrouwendag. 

Er werd samengewerkt met 

de Divcom voor het 

hoofddoekendebat. UCOS 

organiseerde ook een debat 

over diversiteit en 

multiculturaliteit in de Week 

van de Diversiteit aan de 

VUB. 
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