
PRO-GE maakte een korte video over de vergadering. 
Bekijk de video op https://youtu.be/zjeuVcNecbM

De eerste 
vergadering van 

de stuurgroep van de 
LGBTI-werkne(e)m

(st)ers en bondgenoten 
vond plaats op 18 en 
19 oktober 2018 in 

Wenen, 
Oostenrijk

Vakbond voor de werkne(e)m(st)ers 
uit de voeding, de landbouw en het 
hotelbedrijf wereldwijd

Collectieve onderhandelingen zijn fundamenteel om de rechten van de 
werkne(e)m(st)ers te waarborgen in de lange strijd van de vakbeweging 
voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Dankzij collectieve onderhandelingen 
kunnen de rechten van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen die we vertegenwoordigen, beschermd en bevorderd 
worden. Bovendien kan dit ook een positieve invloed hebben op de 
algemene bevordering van deze rechten. 

In deze brochure sommen we de voornaamste punten op die moeten 
meegenomen worden tijdens de onderhandeling van een collectieve 
overeenkomst die de rechten van de LGBTI-werkne(e)m(st)ers waarborgt 
en bevordert.

ONDERHANDELINGSEISEN 
VOOR DE RECHTEN VAN 

LGBTI-WERKNE(E)M(ST)ERS
EEN BROCHURE EN GLOSSARIUM VOOR 

DE LEDEN VAN IUF

https://youtu.be/zjeuVcNecbM


VOORNAAMSTE DOELSTELLINGEN VAN DE 
COLLECTIEVE OVEREENKOMSTEN:

l Genderidentiteit, genderexpressie en seksuele geaardheid opnemen als verboden 
motieven voor discriminatie en intimidatie.

l Krachtige clausules opnemen ter preventie van intimidatie en geweld, evenals clausules 
voor nultolerantie van homofobie, transfobie en heteroseksisme.

l Relaties tussen personen van hetzelfde geslacht op dezelfde manier behandelen als 
relaties tussen personen van het andere geslacht. LGBTI-werkne(e)m(st)ers en hun familie 
moeten dezelfde rechten hebben als de andere werkne(e)m(st)ers, op het vlak van sociale 
uitkeringen, pensioen, verlof (familiaal, rouw-, huwelijks-, ouderschapsverlof), subsidies 
voor schoolkosten, verhuiskosten, vervoerskosten, juridische dienstverlening en andere 
beleidslijnen, programma’s en clausules met betrekking tot de partners en personen ten 
laste. De toelaatbaarheidsvereisten, zoals een bewijs van verwantschap en de duur van 
samenwonen mogen niet discriminerend zijn.

l Voorgeschreven medicatie, behandelingen en medisch verlof voor in-vitrofertilisatie, 
inseminatie, hormoontherapie en andere kwesties in verband met reproductieve 
gezondheidszorg dekken.

l Kleedruimten, sanitaire voorzieningen en andere veilige ruimten voorzien.

l Een genderneutraal of genderinclusief taalgebruik waar mogelijk. Ervoor zorgen dat 
de naam en voornaam die de werkne(e)m(st)er gekozen heeft, gebruikt worden op de 
werkplek en in de werkgerelateerde documenten. 

l Ervoor zorgen dat de kledijvoorschriften, de uniformen en andere kledijregels geen 
negatieve impact hebben op de LGBTI-werkne(e)m(st)ers.

l Een verplichte vorming uitwerken en uitvoeren over de rechten van de 
 LGBTI-werkne(e)m(st)ers voor de collega’s en kaderleden.

l De vertrouwelijkheid van de LGBTI-werkne(e)m(st)ers beschermen, door iedereen te 
verbieden om informatie te delen over de identiteit van een werkne(e)m(st)er zonder de 
uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie.



VOORBEELDEN VAN DE UITBREIDING VAN  

ANTIDISCRIMINATIEBEPALINGEN IN COLLECTIEVE 

OVEREENKOMSTEN

De IUF-leden onderhandelen steeds meer om genderidentiteit, genderexpressie 
en seksuele geaardheid op te nemen in de bestaande antidiscriminatiebepalingen 
en breiden zo de referenties uit naar gender, leeftijd, ras, huidskleur, religie, 
geloofsovertuigingen en politieke standpunten.

UFCW — Cargill in de Verenigde Staten
“De Onderneming en de Vakbond komen overeen om een werkne(e)m(st)er of een sollicitant(e) 
op geen enkele wijze te discrimineren op basis van ras, geslacht, huidskleur, geloofsovertuiging, 
nationaliteit, leeftijd, religie, oud-strijderstatuut, handicap, nationaliteit, seksuele geaardheid, 
genderidentiteit en genderexpressie”.

UNITE HERE — TNO’s in de sector van het hotelbedrijf van de Verenigde Staten en 
Canada

“Gelijke kansen: Noch de werkgever, noch de Vakbond, noch een werkne(e)m(st)er mag op welke 
wijze dan ook een werkne(e)m(st)er of een sollicitant(e)  discrimineren op basis van ras, huidskleur, 
religie, geloofsovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, nationaliteit, leeftijd, 
zintuiglijke of fysieke handicap, genderidentiteit of enige andere reden die door de geldende 
wetgeving verboden is.

Gender: Wanneer het mannelijke of het vrouwelijke gender wordt gebruikt in de huidige 
overeenkomst, dan is dit enkel ter illustratie en dient dit niet geïnterpreteerd te worden als zijnde 
een aanduiding van het geslacht van een werkne(e)m(st)er of een sollicitant(e)”.”

Plaatselijke afdeling 832 van UFCW — Pluimveehouderij Granny’s
“Intimidatie verwijst naar iedere vorm van ongepast gedrag van een persoon jegens een andere, 
dat voor deze persoon beledigend is en waarvan hij/zij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat 
dit gedrag ongewenst is. Het gaat om een handeling, opmerkingen, gebaren of afkeurenswaardige 
uitingen die eenmaal of voortdurend iemand vernederen, kleineren, intimideren of in verlegenheid 
brengen. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande omvat intimidatie ook discriminatie 
gebaseerd op ras, nationale of etnische afkomst, huidskleur, religie, leeftijd, geslacht (met inbegrip 
van zwangerschap, een eventuele zwangerschap of omstandigheden die verband houden met 
een zwangerschap), geslachtsspecifieke kenmerken, burgerlijke staat, gezinssituatie, seksuele 
geaardheid, politieke overtuigingen, fysieke of mentale handicap en een veroordeling voor een 
misdrijf waarvoor gratie werd verleend en elke vorm van bedreiging of afschrikking.”

Unite the Union — Standaardclausules voor akkoorden over gelijkheid van 
lesbiennes, homo’s en biseksuelen in het Verenigd Koninkrijk

De Vakbond en de Werkgever zetten zich in voor gelijkheid en zijn gekant tegen 
discriminatie op basis van seksuele geaardheid. Lesbiennes, homo’s en biseksuelen 
zullen door de directie en de collega’s gelijk, waardig en respectvol behandeld 
worden. Deze bepaling is conform de regelgeving van 2003 over gelijkheid op het 
werk (seksuele geaardheid).

Wij geloven dat lesbiennes, homo’s en biseksuelen het recht hebben om zich op die 
manier te uiten op het werk en wij zullen constructief te werk gaan om een gunstige 
werkomgeving te bevorderen waarin men zichzelf kan uiten. Wij erkennen eveneens 
het recht van de lesbische, homoseksuele en biseksuele werkne(e)m(st)ers dat hun 
seksualiteit niet door andere leden van de organisatie zonder hun toestemming 
bekend wordt gemaakt.



Doelstellingen van de collectieve onderhandelingen :

De ziekteverzekeringpolissen moeten beantwoorden aan de behoeften van alle 
werknemers en werkneemsters, met inbegrip van transgenders, en hen beschermen.

Bij gebrek aan inclusieve normen en polissen die de gezondheidszorg dekken, moeten de 
werkgever en de vakbond een akkoord vinden over de volgende maatregelen die moeten 
toegepast worden op transgenderwerkne(e)m(st)ers en op de werkne(e)m(st)ers die een 
genderverandering willen ondergaan of reeds ondergaan, met of zonder chirurgie of 
therapie :

n Gebruik de laatste versie van de WPATH-protocollen (World Professional Association 
for Transgender Health) bij het ontwerpen van zorgstandaarden en klinische 
richtlijnen;

n Definieer een manier om de collega’s op het werk in te lichten over het statuut van 
 de transgenderwerkne(e)m(st)er en zijn/haar transitie (de desbetreffende 
 werkne(e)m(st)er wordt betrokken bij de gesprekken tussen de partijen);
n Creëer veilige werkzones voor de transgenderwerkne(e)m(st)er;
n Voorzie minstens één genderneutraal toilet ; en
n Indien een partij dit wenselijk vindt, werk een opleiding uit voor de collega’s op 

het werk en de kaderleden, met inbegrip van de frequentie en de kalender van de 
opleiding.

De Onderneming zal de volgende maatregelen nemen :

n Alle werkne(e)m(st)ers informeren dat transgenderwerkne(e)m(st)ers de toiletten en 
kleedruimtes kunnen gebruiken die bestemd zijn voor het geslacht waarmee zij zich 
identificeren; en 

n Eisen dat alle mensen op de werkplek of die betrokken zijn bij de activiteiten van het 
bedrijf de transgenderwerkne(e)m(st)ers aanspreken met de naam en voornaam 
die ze gekozen hebben en waarmee ze zich identificeren, of naar hen op die manier 
verwijzen.

In overleg met de transgenderwerkne(e)m(st)ers zal de Onderneming :
n Alle dossiers aanpassen aan de naam en voornaam waarmee de 

transgenderwerkne(e)m(st)ers zich identificeren.
n Eveneens alle foto’s, inclusief de badges, updaten.  

De Onderneming zal ook de gezamenlijk overeengekomen vorming verzekeren voor de 
kaderleden, supervisoren en de werkne(e)m(st)ers.

TRANSGENDERWERKNE(E)M(ST)ERS
Transgenderwerkne(e)m(st)ers vormen een bijzonder kwetsbare 
groep op de werkplek. Dankzij de formulering bij collectieve 
onderhandelingen kunnen hun rechten en waardigheid op een 
praktische en duidelijke manier beschermd worden. Hieronder 
worden voorbeelden gegeven van de gebruikte formulering in 
collectieve overeenkomsten.

De LGBTI-werkne(e)m(st)ers zijn aanwezig in alle sectoren van IUF. IUF roept de 
aangesloten organisaties op om LGBTI- werkne(e)m(st)ers aan te sluiten en te strijden 

voor hun rechten, met inbegrip van de syndicale kwesties die op hen van toepassing 
zijn, en om de onrechtvaardigheid jegens hen aan te klagen. Het Comité van LGBTI- 
werkne(e)m(st)ers en bondgenoten van IUF zal zijn stem, collectieve kracht en 
middelen blijven inzetten in de beweging voor een volledige gelijkheid van LGBTI- 
werkne(e)m(st)ers en hun familie. 

Wij moedigen jullie aan om dit document te verspreiden en om jullie onderhandelings-
ervaringen met de bedrijven over de rechten van LGBTI-werkne(e)m(st)ers te delen met 

het IUF-secretariaat via iuf@iuf.org

iuf@iuf.org


GLOSSARIUM 
LGBTI-definities en -termen evolueren voortdurend en veranderen naarmate mensen 
nieuwe manieren vinden om hun subjectieve ervaringen uit te drukken.
IUF heeft het onderstaande glossarium uitgewerkt als ondersteuning tijdens besprekingen en om de 
leden te helpen om de relevante terminologie beter te begrijpen wanneer ze trachten om de rechten van 
LGBTI-werkne(e)m(st)ers te waarborgen en te bevorderen. 
Aseksueel — wordt gezegd van iemand die zich emotioneel of romantisch aangetrokken kan voelen tot 
een andere persoon, maar over het algemeen, zonder daarbij seksuele aantrekkingskracht te ervaren.
Bigender — het hebben van twee verschillende genderidentiteiten, met culturele kenmerken van 
vrouwelijke en mannelijke rollen.
Biseksueel — wordt gezegd van iemand die romantische en/of seksuele relaties kan hebben zowel met 
personen van hetzelfde geslacht of gender als met personen van het andere geslacht of gender.
Bondgeno(o)t(e) — Iemand (over het algemeen heteroseksueel of cisseksueel) die de LGBTI-personen 
steunt en respecteert.
Cisseksueel — Deze term beschrijft een persoon van wie de genderidentiteit en de genderexpressie 
overeenstemmen met het geboortegeslacht en de sociale verwachtingen met betrekking tot zijn/haar 
geslacht.
Coming-out — De coming-out slaat op het moment waarop iemand zijn/haar seksuele geaardheid of 
genderidentiteit als lesbienne, homo, biseksueel, transgender of interseksueel vrijwillig aankondigt.
Gemeenslachtige taal, inclusief schrijven of genderneutrale taal — dit wordt gebruikt om 
vooroordelen ten aanzien van een bepaald geslacht of gender te vermijden.
Gender — Daar waar de term “geslacht” verwijst naar biologische en fysiologische kenmerken van een 
persoon, verwijst “gender” naar de sociale en historische rollen, het gedrag, de activiteiten en kenmerken 
die een bepaalde maatschappij als gepast beschouwt voor individuen in functie van hun geboortegeslacht. 
Gender is dus sterk gelinkt aan de maatschappelijke verwachtingen en is niet uitsluitend een biologische 
kwestie.
Genderexpressie — verwijst naar de manier waarop iemand openlijk zijn/haar gender en datgene dat 
door de anderen waargenomen wordt, uitdrukt. Over het algemeen trachten mensen hun genderexpressie 
te laten overeenstemmen met hun genderidentiteit(en), onafhankelijk van hun geboortegeslacht.
Genderidentiteit — Dit is het gender waarmee een persoon zich diep vanbinnen identificeert. Dit kan 
al dan niet overeenstemmen met het geboortegeslacht en het gender dat toegekend wordt door de 
maatschappij. Dit omvat het persoonlijke gevoel van het lichaam en andere genderuitdrukkingen, met 
inbegrip van de kleding, de manier van spreken en waarop men zich gedraagt.
Genderverandering — Wijst op het proces dat iemand doorloopt om het gender te herdefiniëren dat 
hij/zij ervaart om zijn/haar genderidentiteit beter uit te drukken. Dit proces kan medische begeleiding 
omvatten, met inbegrip van hormoonbehandelingen en chirurgische ingrepen die transgenders ondergaan 
om hun lichaam in overeenstemming te brengen met hun genderidentiteit. Dit proces omvat echter 
ook een deel of alle volgende sociale en juridische aanpassingen: coming-out bij de familie, vrienden 
en collega’s; zich kleden en handelen in functie van zijn/haar gender; naam en/of geslacht aanpassen 
op identiteitsdocumenten; andere administratieve of gerechtelijke procedures doorlopen volgens de 
nationale wetgeving.
Genderqueer/Derde geslacht/Non-binair — Generieke termen gebruikt om de personen te 
beschrijven van wie de genderidentiteit niet onder de binaire norm mannelijk-vrouwelijk valt; deze 
termen kunnen zo de personen beschrijven die zich zowel met het mannelijke als het vrouwelijke gender 
identificeren (bigender), met geen van de twee (agender) of als een mengeling van de verschillende 
genders (bijvoorbeeld, mannelijk, vrouwelijk en agender volgens de dag of de omstandigheden).
Geslacht — De classificatie van een persoon als vrouw, man of interseksueel. Kinderen krijgen over het 
algemeen een geslacht toegekend bij de geboorte in functie van hun uiterlijke anatomie. Het geslacht van 
een persoon impliceert meerdere fysiologische kenmerken, met inbegrip van zijn/haar chromosomen, 
geslachtsorganen en zijn/haar secundaire seksuele kenmerken.
Heteroseksisme — De ideologische gedachte dat iedereen heteroseksueel is of zou moeten zijn. 
Heteroseksisme sluit de noden, de bezorgdheden en de levenservaringen van lesbiennes, homo’s, 
biseksuelen en non-binaire personen uit en geeft sociale voordelen aan heteroseksuele personen. Het is 
vaak een subtiele vorm van onderdrukking die de stilte en de onzichtbaarheid rond de LGBTI-personen 
versterkt.
Heteroseksueel — Een term die personen omschrijft van wie de duurzame emotionele, romantische 
en/of seksuele aantrekkingskracht uitgaat naar personen van een ander geslacht of gender. (Een 
heteroseksueel persoon wordt doorgaans hetero genoemd).



Bronnen: 
Dit glossarium werd ontwikkeld op basis van de bronnen van ILGA-Europe; UC Davis en de HCR van de 
Verenigde Naties

https://lgbtqia.ucdavis.edu/educated/glossary 
https://ilga-europe.org/sites/default/files/ilga-europe_glossary_final_170714_www.pdf 
https://emergency.unhcr.org/entry/221506/lesbian-gay-bisexual-transgender-and-intersex-lgbti-persons 

Homo — Verwijst naar een man die zich fysiek, sentimenteel et/of emotioneel aangetrokken voelt tot 
andere mannen.
Homofobie, Bifobie of Transfobie — Angst of haat jegens lesbiennes, homo’s, biseksuelen en 
transgenders. Dit kan zich uiten door uitsluiting, discriminatie of geweld.
Homoseksueel — Mensen zijn homoseksueel in functie van hun gender en de gender van hun seksuele 
partner(s). Wanneer de partners van hetzelfde gender zijn, zijn dit homoseksuele personen. Er wordt 
aanbevolen om de termen “lesbienne” en “homo” te gebruiken in plaats van “homoseksueel”. De termen 
“lesbienne” en “homo” worden beschouwd als neutraal en positief, en de nadruk wordt gelegd op de 
identiteit in plaats van op het geslacht. Tenslotte heeft de term “homoseksueel” voor velen een historische 
connotatie van pathologie. 
In dubio — wordt gezegd van mensen die onzeker zijn over hun seksuele geaardheid of hun 
genderidentiteit en genderexpressie, en die zich dus voorstellen als zijnde in dubio.
Intersekse — Een term die verwijst naar een aantal seksuele kenmerken of varianten die niet 
overeenstemmen met de standaard binaire definities van mannelijke en vrouwelijke lichamen. 
Interseksuelen worden geboren met fysieke, hormonale of genetische kenmerken die noch volledig 
vrouwelijk noch volledig mannelijk zijn; of een combinatie van vrouwelijk en mannelijk; of noch vrouwelijk 
noch mannelijk. Er bestaan verschillende vormen van intersekse; het gaat om een breed spectrum of 
een generieke term, in plaats van een unieke categorie. Interseksuelen kunnen zich naarmate ze ouder 
worden identificeren met hun geboortegeslacht of met een ander gender.
Lesbienne — wijst op een vrouw die zich fysiek, sentimenteel et/of emotioneel aangetrokken voelt tot 
andere vrouwen.
LGBTI — Afkorting voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen.
LGBTQIA+ — Een afkorting die in de loop van de tijd evolueert, met betrekking tot lesbiennes, homo’s, 
biseksuelen, transgenders, alterseksuelen/in dubio, interseksuelen, aseksuelen en heel wat andere 
varianten (waaronder non-binair en panseksueel) die de mensen gebruiken om hun genderervaringen, 
seksualiteit en hun seksuele en fysiologische kenmerken te omschrijven.
Outing — onthullen dat iemand lesbienne, homo, biseksueel, transgender, interseksueel of iets anders is, 
zonder zijn/haar toestemming.
Panseksueel en Omniseksueel — Twee nauwverwante termen, maar met een nuance : een 
panseksuele persoon kan zich aangetrokken voelen tot een persoon van om het even welk gender, maar 
is van mening dat gender geen enkele invloed heeft op zijn/haar partnerkeuze; een omniseksueel persoon 
kan zich aangetrokken voelen tot een persoon van om het even welk gender, maar is zich bewust van het 
gender bij zijn/haar partnerkeuze.
Queer — Een generiek term (soms vertaald als “alterseksueel, alloseksueel of non-binair”) die alle 
seksuele geaardheden en genderidentiteiten omvat. De Queertheorie stelt de heteronormatieve 
maatschappelijke normen in vraag over gender en seksualiteit, en stelt dat genderrollen maatschappelijke 
constructies zijn. Voor heel wat LGBTI-personen heeft de term “queer” – oorspronkelijk een belediging 
– slechte connotaties, maar heel wat LGBTI-personen hebben zich vandaag deze term opnieuw eigen 
gemaakt als symbool van zelfbeschikking en bevrijding.
Regenboog — Embleem opgedragen aan de uniciteit en diversiteit van de LGBTI-gemeenschap. De 
regenboogvlag bestaat uit zes horizontale stroken, met elk een andere kleur, van paars tot rood.
Relatie tussen personen van een ander geslacht — Omschrijft een relatie tussen personen van een 
ander geslacht. Deze uitdrukking geniet de voorkeur in plaats van “personen van het tegenovergestelde 
geslacht”, wat onterecht laat verstaan dat er maar twee geslachten mogelijk zijn en dat ze onveranderlijk 
zijn.
Seksuele geaardheid — wijst op het vermogen van iedere persoon om een diepe emotionele, 
gevoelsmatige en seksuele aantrekkingskracht te voelen voor personen van een specifiek geslacht of 
gender, en om daarmee intieme en seksuele relaties te hebben.

Transitie — Zie Geslachtsverandering

Transgender — Een generieke term die vaak wordt afgekort als “trans”. De personen die zich 
identificeren als transgender, of trans, ervaren hun gender op een andere manier dan de conventionele of 
culturele verwachtingen op basis van hun geboortegeslacht.


