
 

 

Woord en Daad 
Gender-statement 

 
En God schiep den mens naar Zijn beeld 

 naar het beeld van God schiep Hij hem  
man en vrouw schiep Hij ze. 

Genesis 1: 27   
 
Gender-begrip in Woord en Daad 
Wat een man of vrouw “past” wordt in verschillende culturen verschillend verstaan. Dat heeft invloed op 
de kans om tot bloei te komen. In veel gevallen leidt dit tot onrechtvaardige verschillen, bijvoorbeeld 
wanneer weduwen van hun land verdreven worden, omdat vrouwen traditioneel geen grond mogen 
bezitten. Onder de noemer ‘Gender’ willen we borgen dat mannen en vrouwen in gelijke gevallen gelijke 
kansen krijgen en dat er aandacht is voor de specifieke noden en behoeften van deze verschillende 
doelgroepen.  
Door te spreken over ‘Gender en Familie’ wil Woord en Daad het belang van familiestructuren op 
individuele en sociale ontwikkeling erkennen en een plaats geven in de programma’s en projecten. Woord 
en Daad ziet ‘Gender’ in ontwikkelingssamenwerking op basis van relaties tussen mannen en vrouwen, 
jongens en meisjes vanuit ieders geschapen eigenheid in de context van hun families en gemeenschappen 
en hun denkbeelden over sociale patronen.  
 
Gender-gelijkheid in Bijbels perspectief 
Woord en Daad ontleent haar beleidsperspectief expliciet aan de Bijbelse heilsgeschiedenis en 
concludeert dat vrouwen en mannen gelijkwaardig als beeld van God geschapen zijn. Vanuit dit Bijbels 
perspectief vullen mannen en vrouwen elkaar aan, in familierelaties en in de maatschappij. Woord en Daad 
wil werken aan de gelijkwaardige ontwikkeling van mannen en vrouwen, aan gelijkwaardige kansen en 
posities, en aan gelijkwaardigheid in relaties, ook voor mensen met specifieke beperkingen.  
 
Integratie 
Uitgangspunt voor ons beleid is gender integratie: We streven ernaar de zorgen en ervaringen van 
mannen en vrouwen integraal op te nemen in het ontwerp, de uitvoering, de monitoring en de evaluatie 
van het beleid en de programma’s van Woord en Daad. Alle mensen, onafhankelijk van geslacht, etniciteit, 
religie, seksuele oriëntatie, leeftijd of sociale positie worden met dezelfde waardigheid behandeld: in 
gelijke gevallen gelijk, in ongelijke gevallen zullen we soms extra inzetten op een bepaalde groep mensen 
om hen gelijkwaardige kansen te bieden. 
 
Open dialoog 
Situaties die vrouwen en meisjes of juist mannen en jongens schaden of een risico voor hen vormen, dienen 
in een open dialoog te worden besproken, met het doel de onderlinge verhoudingen en de positie van de 
betreffende groep te verbeteren. We zoeken met respect voor de culturele context, naar kansen voor 
mensen om tot bloei te komen: dat mannen en vrouwen elkaar ondersteunen, aanmoedigen en in staat 
stellen om verantwoordelijkheid te dragen en in vrijheid hun omgeving te dienen.  
 
Transformatief werken 
Uiteindelijk streeft Woord en Daad een blijvende, structurele verandering (transformatie) in het leven van 
mannen en vrouwen na, met het oog op een gelijkwaardige behandeling. Voor deze transformatie is vaak 
een gedrags- en/of mentaliteitsverandering nodig, omdat er sprake kan zijn van onderdrukking en 
uitbuiting binnen een specifieke context. Dit is een gevolg van de zondeval, en we bidden en werken 
daarom in de richting van een transformatie, die tijd kost en uiteindelijk een genadegave is.  
 

 


