Infofiche genderinclusieve aanspreking
Wanneer we e-mails sturen, brieven opstellen of iemand tegenkomen, hanteren we bepaalde
aanspreekvormen. Wanneer we communiceren, zijn we continu veronderstellingen aan het maken
van iemands genderidentiteit. We doen dat op basis van de naam, uiterlijke kenmerken, stem,
juridische genderaanduiding, partner … . Als we het niet weten of we spreken een diverse groep aan,
gebruiken we vaak maar twee genderidentiteiten, man en vrouw. We spreken dan bijvoorbeeld over
Beste Meneer/mevrouw of Dames en Heren.
Soms zijn deze veronderstellingen juist, maar soms ook niet. Denk bijvoorbeeld aan personen met
een genderneutrale naam zoals Chris, Ilham, Sam, Bobbie of Rio. Ook trans personen worden vaak
misgenderd op basis van hun (wettelijke)naam, uiterlijk, (juridisch)geslacht …. Bovendien zijn er
personen die zich noch als man, noch als vrouw wensen te identificeren. Dat noemen we personen
met een non-binaire genderidentiteit. Zij verkiezen vaak om noch als man, noch als vrouw
aangesproken te worden. Tenzij je dus 100% zeker bent van iemands genderidentiteit en hoe deze
persoon aangesproken wenst te worden (door bv. vermelding van de voornaamwoorden in e-mail
handtekening), kan je best genderinclusieve aansprekingen gebruiken. Ook als je een diverse groep
aanspreekt of aanschrijft, hou je best rekening met meer dan twee genderidentiteiten en gebruik je
dus best genderinclusieve aansprekingen.
Iemand op een genderinclusieve manier aanspreken, is helemaal niet moeilijk. Je kan o.a. kiezen uit
onderstaande opties. Maar ongetwijfeld kan je er zelf nog wel enkele bedenken.
-

Zonder persoonlijke aanspreking:
Beste of geachte (zonder verdere aanspreking)

-

Gebruik de voor- en/of achternaam:
Beste of geachte + voornaam en/of achternaam

-

Genderneutrale gemeenschappelijke functiebenamingen of persoonsaanduidingen:
Beste of geachte + collega, deelnemer, studenten, aanwezigen, geïnteresseerde,
geadresseerde …

-

Genderneutrale functietitels:
Beste of geachte + professor, Ingenieur, Doctor, …
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