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Inleiding

“Ik zou zeggen dat… dat het hier wordt 

getolereerd, maar zolang u discreet bent. 

[…] Het is niet dat de persoon niet 

aangeworven wordt, maar het mag niet al te 

zichtbaar zijn.”
(Valérie, gesprek 5) 



Het onderzoek naar transfobie

– Wie?
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Wie?
• Het probleem individualiseren

• Bepaalde groepen stigmatiseren

• Transfobie niet erkennen
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Het onderzoek naar transfobie

– Hoe?

• Concreet: wat men doet, in plaats van 
wat men is

• Taal als actie (discursieve psychologie)

• Gesprekken met “gewone” werknemers 
en werkneemsters

• Effecten of gevolgen



Resultaten
“Onverschilligheid tegenover gender” “Nuttige diversiteit”

“Problematisch verschil”

DISCURSIEVE PRAKTIJKEN



Resultaten

“Onverschilligheid 

tegenover gender”

� "Neutrale" werknemer 
(geslachtsloos en zonder 
seksualiteit) en een "neutrale" 
werkomgeving (dichotomie 
privé-openbaar)

� Het probleem van stereotypen 
en personen met vooroordelen 
(maatschappij of bepaalde 
individuen/groepen)

� Geen discriminatie of 
uitzondering (minderheidskwestie)



Resultaten

“Nuttige diversiteit”

� Natuurlijke/ingeburgerde 
verschillen M-V (zorg, 
voortplanting/aantrekkelijkheid)

� Productieve complementariteit 

(diversiteit, gemengdheid)

� Geen discriminatie + gebruik 
vakjes “man-vrouw”



Resultaten 

“Problematisch verschil”

� Het begrip ”respect”

� Humor



Resultaten

"Problematisch verschil" »

� Le « respect » … 

… des valeurs libérales (égalité, 
liberté individuelle)

[Extract 1]
François: Er zijn mensen die hun privéleven vertellen, 
en er zijn mensen die helemaal niets zeggen. Ik 
respecteer dat. Welnu, ik zie niet in hoe hij verplicht 
zou zijn om mij wat dan ook te vertellen. Hij praat 
erover, als hij er niet over wil praten, praat hij er niet 
over. 

[Extract 2]
Onderzoekster: Wat definieert "een echte man" of 
"een echte vrouw"? Philippe: Ik weet het niet..... 
lichamelijk? Of wetenschappelijk? Of hoe? Want als je 
een XY-chromosoom hebt, weet je dat het een jongen 
is.......Onderzoekster: Dus het zijn de chromosomen? 
Philippe: Wetenschappelijk gezien! Maar nu..... 
geestelijk of psychologisch.... Ik weet het niet. Omdat 
er mensen zijn die zeggen..... die zich meer als een 
vrouw of een man voelen, euh.... We respecteren die 
keuze, of de wens .... Hij praat erover, en als hij er niet 
over wil praten, praat hij er niet over. 

[Extract 3]
François: Kijk, als je haar zo ziet, jij,  je ziet haar, je ziet 
haar, je, je ziet dat er een vagina is, je moet dan wel 
zeggen dat het een vrouw is. Maar nu over haar 

gedrag, nou ja, je zal je moeten oriënteren, al is het 

maar uit respect voor haar. Nou, je kunt niet... als, als 
ze, als, als hij wil dat we over hem praten als "hij" en 
hem ... noemen...



Resultaten

"Problematisch verschil"

� Le « respect » … 

… de l’éthique au travail

[Extract 4]
Marie: En, als het gaat om kledij, zou ik zeggen: “Goed, wat gaat hij ons 

aandoen" (lacht). Kijk, om te zeggen: "hij is misschien een beetje euh…", 

of zij is een beetje euh…, misschien een beetje buiten de norm...., maar 

kom. Niet altijd met respect, want, nu ja, er zijn nog altijd... . een 

aantal regels, euh... min of meer duidelijk, waardoor we allemaal 

kunnen... samenleven euh.... euh om onze werkdagen op hetzelfde 

moment te beginnen, om… 



Résultats 

« Différence problématique »

� L’humour

[Extract 5]
Onderzoekster: Ik ga beginnen met...... Deze foto..... 
(Meerdere vrouwen lachen)
Valerie: Patricia, je moet spontaan zeggen wat je in 
gedachten hebt
(De vrouwen lachen)

[Extract 6]
Patricia: Volgens mij is hij trans.
Onderzoekster: Waarom?
Valerie: Te mooi om waar te zijn? 
(groep lacht)

[Extract 7]
Antoine: Maar precies dat is het. Als je goed geïntegreerd 
bent in de groep in het begin, is het bijvoorbeeld een vrouw 
en zeg je het niet. Die vrouw is dus eigenlijk een man, maar 
je zegt het niet. Dan kom je jongens tegen zoals Ilias of Ben 
of zo met een mannelijk hoofd  en daarna zullen ze 
beseffen dat het geen vrouw is!
(Gelach)
Antoine: Dat is het, dan krijg je een probleem.
(Gelach)

[Extract 8]
Guillaume: Maar ik kan praten over mijn... geval - maar ik ben 
geen transgender hé! 
(de groep lacht)

[Extract 9]
François: Jij (tegen Christophe), als jij zou het doen, ik zou het niet 
erg vinden. 
(De hele groep lacht)
François: Als we samen gaan pintelieren...
(De hele groep lacht)
François: Dan ga ik terug met een knap blondje in de trein........
(De hele groep lacht)



Discussie

• Twee gelijktijdige functies: principes 
valoriseren + de uitsluiting 
rechtvaardigen

• Niet noodzakelijk een “bewuste keuze”



Conclusie

• Werkplek: doorkruist door gender en 
seksualiteit

• “Het gevaar van etiketten”
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