Infofiche genderinclusieve teksten
Teksten genderinclusief opstellen is belangrijk omdat je op die manier iedereen (h)erkent. Je tekst
zal iedereen aanspreken en niemand uitsluiten. Zo wordt je tekst relevanter, beter, eerlijker en
toegankelijker. Om je tekst genderinclusief te maken, heb je verschillende opties:

Een volledig genderinclusieve tekst1
Je kan je tekst genderinclusief opstellen door geen specifieke genderidentiteiten te benoemen. Dit
doe je door meervoudsvormen te gebruiken, het gebruik van voornaamwoorden te omzeilen of door
de lezer rechtsreeks aan te spreken.
Voorbeeld: “De student kan zijn vragen via e-mail aan de professor stellen.”
1. “De studenten kunnen hun vragen via e-mail aan de professor stellen.”
2. “Vragen kunnen door de student via e-mail aan de professor gesteld worden.”
3. “Vragen kan je via e-mail aan de professor stellen.”
Je kan er als schrijver ook voor kiezen om de doelgroep bij naam te noemen en gegenderde termen
te vervangen door genderneutrale termen.
Voorbeeld: “Het is aan de student om goed te studeren. Het is zijn verantwoordelijkheid.”
“Het is aan de student om goed te studeren. Het is de verantwoordelijkheid van de student
zelf.”
Voorbeeld: “Vrouwen hebben maandverband nodig”
“Personen die menstrueren hebben maandverband nodig”.
Voorbeeld: “De vader en moeder van Lies”
“De ouders van Lies”
Voorbeeld: “U en uw vriend of vriendin worden uitgenodigd op de receptie”
“U en uw partner worden uitgenodigd op de receptie”
Je kan een tekst genderinclusief opstellen door telkens wanneer je verwijst naar voornaamwoorden,
alle genderidentiteiten te benoemen. Dan gebruik je voor de betrekkelijke voornaamwoorden
“zij/hij/die”, de bezittelijke voornaamwoorden haar/zijn/hun en voor de aanwijzende
voornaamwoorden haar/hem/hen2.
Voorbeeld: “Kan hij of zij zich nog aanmelden voor bijzondere faciliteiten?”
“kan zij/hij/die zich nog aanmelden voor bijzondere faciliteiten?”
Voorbeeld: “Het wordt de student aangeraden om zijn of haar examen te gaan inkijken
“Het wordt de student aangeraden om haar/zijn/hun examen te gaan inkijken”
In praktijk gebruik je vaak een combinatie van bovenstaande technieken doorheen een tekst. Met
een klein beetje moeite en wat taalkundige finesse is het kinderspel! Voor jou een kleine moeite,
maar voor veel personen een belangrijke vorm van erkenning.
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Een voetnoot ter verduidelijking
Een suboptimale oplossing is het kiezen voor één genderaanspreking doorheen de tekst. Hierbij moet
je dan wel in een voetnoot of de inleiding verduidelijken dat je dit om leesbaarheidsredenen zo
gekozen hebt, maar dat de tekst wel voor iedereen bedoeld is ongeacht genderidentiteit. Verkies je
deze manier van schrijven, dan kies je zelf welke gender-aanspreking je gebruikt. We raden dan wel
aan om eens niet de dominant mannelijke vorm (hij/hem/zijn) te gebruiken maar eens voor de
vrouwelijke (zij/haar/haar) of genderneutrale (die/hen/hun) variant te gaan. Het voelt in het begin
mogelijk wat vreemd aan maar juist dat duidt op onze ‘unconscious bias’ die we hebben ten
voordele van de mannelijke vorm. Deze bias kunnen we trachten stilaan te doorbreken als we niet
steeds de mannelijke vorm gebruiken.
Voorbeeld voetnoot:
Om leesbaarheidsredenen kiezen we consequent voor het gebruik van vrouwelijke
voornaamwoorden zij/haar. De tekst heeft echter betrekking op iedereen en wil op geen
enkele wijze personen met een niet vrouwelijke genderidentiteit uitsluiten.
Voorbeeld tekst:
“Het is aan de leidinggevende om haar medewerkers een veilige werkcontext te bieden. Zij
ontvangt hiervoor een opleiding.”
“Het is aan de leidinggevende om hun medewerkers een veilige werkcontext te bieden. Die
ontvangt hiervoor een opleiding.”
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Bron: Zijn / haar (de sollicitant) (taaladvies.net)
De Nederlandse taalunie biedt momenteel nog geen oplossing aan voor genderneutrale persoonlijke
voornaamwoorden. Meer en meer vinden de genderneutrale persoonlijke voornaamwoorden die/hen/hun
ingang in het Nederlandse taalgebied. Ondanks dat deze momenteel het meest gebruikt worden kan het echter
zijn dat een persoon ervoor kiest andere voornaamwoorden te gebruiken.
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